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1        -  APLICAÇÃO
      1.1     -  Produto desenvolvido para fixação em postes de forma à proporcionar alinhamento acomodação 
                   cabos telefônicos aéreos, com  a  fixação de  um Isolador Tipo Roldana em sua  extremidade, na 
                   forma “horizontal”. Seguem algumas configurações para aplicação em:   

          -  Afastamento  de  cabos  telefônicos  e transformadores  de  concessionárias de  energia  elétrica;
          -  Afastamento  de  cabos  telefônicos de  fachadas ou  qualquer  outro obstáculo  existente na rede;

     1.2      -  Opcionalmente  o Isolador  Roldana  pode  ser  aplicado  na  forma  vertical,  porém  neste  caso
                               específico, deve ser  instalado na  extremidade da  Cruzeta  de  Extensão Regulável, um  suporte 
                               tipo “Press Baw”;

2       -  MONTAGEM  E  FORMAÇÃO / MATERIAL: 
2.1    -  Produto projetado para  aplicação em  postes circulares, utilizando duas Braçadeiras Tipo “BAP”
             para fixação. Todos os  componentes do  produto, são fabricados em Aço Carbono ABNT 1010/ 
            1020, zincado por processo  de  imersão  à  quente, de  forma à  resistir á  quatro imersões de um    
             minuto cada (Ensaio de “Preece”). Apresenta a seguinte formação: 
2.1.1  - CORPO CENTRAL:  Estrutura Tubular  retangular  equipada  com  um  rasgo  longitudinal na   
             parte  inferior,  projetada  para  proporcionar o  deslizamento e  fixação  da  Extensão Regulável
             através  da  utilização  de 1  parafuso de  cabeça  quadrada, 1  arruela  lisa  e  1  porca sextavada. 
             Apresenta 4 furos circulares em sua parte superior, para a passagem destes  parafusos de fixação.
             Em  sua parte  inferior central,  apresenta  um Dispositivo  de  Apoio, com  duas Abas de Junção,
             localizadas nas laterais, sendo  ambos soldados ao  corpo  do  Suporte   Fixação Tipo “T” Curvo; 

      2.1.2  - SUPORTE DE FIXAÇÃO TIPO “T”  CURVO:   Dispositivo  com  superfície  superior curva, 
       projetado de forma à  proporcionar a acomodação / fixação  em  postes circulares. Apresenta em
       cada  extremidade um rasgo tipo “retangular”, para  passagem e  fixação da  primeira Braçadeira 
       “BAP”. Este Dispositivo apresenta a superfície inferior reta,  com  sua  extremidade dobrada, de

             forma à proporcionar a acomodação / fixação da segunda braçadeira “PAB”;
      2.1.3  - EXTENSÃO  REGULÁVEL:   Dispositivo  regulável,  projetado  para  deslizar  no  interior do

       Corpo Central,  para  ajuste  da  distância de  aplicação.  Apresenta  fixado  em sua  extremidade 
       um parafuso para a fixação (na forma horizontal) do Isolador Roldana,  equipado com 3 arruelas
       lisas, 2 porcas sextavadas, e um pino de travamento tipo “grampo”  fixado na extremidade deste
       parafuso;

           
3        - DIMENSIONAL 

           3.1      - COMPONENTES
           3.1.1   -  Dimensional: 350,0 ± 2,0 mm;  

     3.1.2   -  Dimensional:   35,0 ± 1,0 mm;
     3.1.3   -  Dimensional:   58,0 ± 2,0 mm;
     3.1.4   -  Dimensional: 324,0 ± 2,0 mm;

           3.1.5   -  Dimensional:   20,0 ± 2,0 mm;
                 3.1.6   -  Dimensional: 120,0 ±  2,0 mm;

           3.1.7   -  Dimensional:   35,5 ± 1,0 mm;
     3.1.8   -  Dimensional:   30,5 ± 1,0 mm;

           3.1.9   -  Dimensional:   10,5 ± 1,0 mm;
     3.1.10 -  Dimensional:   26,0 ± 2,0 mm

                 3.1.11 -  Dimensional:   59,0 ± 2,0 mm;
           3.1.12 -  Dimensional: 295,0 ± 1,0 mm

                 3.1.13 -  Dimensional:   15,0 ± 1,0 mm;
     3.1.14 -  Dimensional:   57,0 ± 2,0 mm; 

                 3.1.15 -  Dimensional:   27,0 ± 1,0 mm;
                 3.1.16 -  Dimensional:   31,0 ± 1,0 mm; 
                 3.1.17 -  Dimensional:   50,5 ± 2,0 mm;           
                 3.1.18 -  Dimensional:   55,0 ± 1,0 mm;

           3.1.19 -  Ângulo:             35º;
                             3.1.20 -  Dimensional: 490,0 ± 2,0 mm;



                                   
                 3.1.21 -  Dimensional Parafuso Fixador: M9 x 70,0 mm,
                 3.1.22 -  Dimensional Arruela Lisa: 30,0 x 2,5 mm;

        3.1.23 -  Dimensional Porca Sextavada:  M9 x 8,0 mm;             
           3.1.24 -  Dimensional Arruela Lisa: 35,0  x  3.0 mm;
           3.1.25 -  Dimensional Porca Sextavada: M 16 x 27,0 x 14,0 mm;
           3.1.26 -  Dimensional Porca Sextavada: M 16 x 24,0 x 14,0 mm;
           3.1.27 -  Dimensional Parafuso Central: M 16 x 130,0 mm; 
           3.1.28 -  Dimensional Pino de Travamento: 69,0 ± 1,0 mm;

4        -  ACABAMENTO:
           4.1      -  Produto apresenta  aspecto uniforme, isento de  rebarbas, trincas, fissuras, quebras ou quaisquer 

             outras imperfeições que afetem ou comprometam a sua aplicação na planta;                   
      
      5        -  EMBALAGEM: 

5.1      - Produto acondicionado em caixa de papelão contendo 10 unidades,  proporcionando resistência
              mecânica  ao  mesmo,  em condições  de  transporte e  armazenamento. Este acondicionamento 
             apresenta etiqueta adesiva externa, contendo as informações abaixo mencionadas:  
5.1.1   - Nome do Fabricante;
5.1.2   - Nome do Cliente; 
5.1.3   - Descrição o Produto; 
5.1.4   - Documento de Referência;      
5.1.5   - Quantidade;   
5.1.6   -  Lote de Fabricação;
5.1.7   -  Número da Nota Fiscal e Data da Emissão de sua emissão;     

     
      6         -  IDENTIFICAÇÃO: 

                  6.1      -  No  corpo do produto, se  encontram gravados, de  forma  legível e indelével, em baixo relevo, 
               os dados abaixo;
6.1.1   -  Nome ou Marca do Fabricante;
6.1.2   -  Código de Lote de Fabricação (semana/ano ou mês/ano);

7         -  REFERÊNCIAS: 
                  7.1      -  DTC  Telefônica 086 – Emissão  Abril / 2004 – Desenho DXM 03-086 – Cruzeta de Extensão

               Regulável;
                      7.2       -  Relatório de Qualificação Técnica - Telefônica LGF – RE 012 11 – Emissão 07/2011 “Cruzeta 
                                de  Extensão Regulável – PRESLEY; 
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