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COMPRIMENTO

Note a hélice menor

Região de 
agarramento

Região de amortecimento

2. Inicie a aplicação do SVD em direção contrária ao acessório de fixação.

APLICAÇÃO

1. Posicone o SVD deixando a região de agarramento voltada para o acessório de fixação do cabo 
(ancoragem, suspensão ou amarração).
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Leia atentamente as instruções a seguir e cer�fique-se que entendeu tudo antes de iniciar a aplicação 
do produto.

ATENÇÃO PARA USO EM CABO ADSS

Para instalação  do  amortecedor  onde o cabo ADSS esteja subme�do a um campo elétrico, o SVD 
deve ser posicionado  a  4,5  m  da   extremidade  do acessório de suspensão ou ancoragem, a fim de 
eliminar o efeito tracking  do amortecedor  e/ou  do Cabo.



6. Amortecedor de vibração pré-formado totalmente aplicado.

5. Verifique se a distância entre o acessório de fixação e o SVD é de 10 cm.

4. Complete a aplicação do SVD na região de agarramento.
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 3. Aplique primeiramente a região de amortecimento do SVD deslizando-a sobre  o condutor, de 
modo a deixar uma distância de 10 cm entre o acessório de fixação e o SVD.

10cm

10cm
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7.2 Aplicação con�nua, obedecendo a distância de 10 cm entre um e outro.

RECOMENDAÇÃO:

Quando for u�lizar mais de um SVD no mesmo ponto de fixação do cabo, os mesmos poderão ser 
aplicados:

7.1. Lado a lado, limitando-se até 3 amortecedores.

CONSIDERAÇÕES DE SEGURANÇA

Este manual de instalação não foi elaborado para subs�tuir as normas de construção ou de segurança 
de nenhuma companhia. Ele é fornecido somente para ilustrar um método de instalação que seja 
seguro para o pessoal. O não seguimento deste procedimento poderá resultar em danos corporais.

Quando se realizarem trabalhos em área de linhas energizadas, deve-se ter muito cuidado para evitar 
o contato acidental com as mesmas.

Para obter um serviço adequado e conseguir o nível necessário de garan�a do pessoal, assegure-se de 
escolher o produto correto antes de sua instalação no campo.

Este produto deve ser instalado somente por pessoas devidamente qualificadas, e que estejam 
completamente familiarizadas e capacitadas para isto.

10cm
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     Se após a leitura você necessitar de mais informações
entre em contato!

BAIXE O APP DA FIBRACEM/ fibracem +55 41 3661-2550
fibracem@fibracem.comDisponível para Android e IOS.

PRODUTOS RELACIONADOS:

Suporte BAP

Porca olhal reto M12

Cordoalha dielétrica FA 
1000kgf 6,40mm

Suporte BAP Abraçadeira BAP

Cordoalha dielétrica FRP 
1000kgf 6,40mm

Plaqueta de iden�ficação 
cabo óp�co

Cabo óp�co autosustentado 
AS 120 SM - 2 a 24 

fibras

Parafuso M12 X 35MM francês 
c/ porca ZF

Alça pré-formada para cabo 
óp�co autossustentado


