Para-raios Distribuição
Polimérico

INSTRUÇÃO

DE

INSTALAÇÃO

ATENÇÃO

- Leia atentamente as instruções que se seguem, uma vez que são extremamente importantes para a instalação do produto.
- Este produto só deve ser manuseado por pessoal qualificado e habilitado a trabalhar em redes elétricas.
- A presente instrução de utilização não substitui qualificação técnica nem Instruções de Segurança.
- As peças devem ser submetidas a um controle visual antes de serem montadas.
- Respeitar as instruções de uso de eventuais dispositivos e ferramentas auxiliares de montagem.
- Durante a montagem, seguir rigorosamente as recomendações normativas de segurança.
- Em caso de dúvidas e/ou esclarecimentos adicionais solicite instruções complementares com o fabricante.
- Este documento não é válido como garantia do produto.

1. Componentes
01 Para-raios
01 Desligador automático
01 Suporte Isolante
01 Conjunto do suporte “L” (opcional)
01 Cobertura isolante (opcional)
2. Instalação
2.1. Inspeção visual
Antes de iniciar a instalação conferir a gravação das características elétricas do produto a fim de garantir
que o mesmo atenda a necessidade do sistema onde será instalado. Não instale esse equipamento caso
exista alguma divergência de informações, a instalação incorreta desse produto pode provocar danos ao
usuário e as instalações.
2.2. Montagem
O Para-raios foi projetado para instalação em suporte “L” ou conforme padrões definidos pela Engenharia
do cliente.
Para instalações especiais favor consultar o fabricante.
O esforço máximo do suporte isolante não deve ser superior a 50 kgf. Não tente forçar o suporte para
corrigir o desalinhamento junto à cruzeta, o mesmo pode quebrar.
O torque excessivo aplicado aos parafusos poderá danificar o produto, siga a indicação nas figuras.
Realizar a conexão do cabo de linha somente após conectar o cabo de aterramento no desligador.
A instalação incorreta deste produto anula sua Garantia.
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