
  

 

COTOVELO DE CLASSE 600A 25KV - TBB 

INSTRUÇ Õ ES DE INSTALAÇ Ã O E OPERAÇ Ã O 

DESCRIÇ Ã O 

O terminal cotovelo de classe 600A CHARDON é usado para terminações 
de cabos de alta tensão, transformadores e chaves seccionadoras ou fazer 
emendas separáveis ou conexões de junção. Eles são totalmente 
blindados, totalmente submersíveis e intercambiáveis com todos os outros 

fabricantes que atestam a conformidade com o padrão IEEE 386. 

CONTEÚ DO DO KIT COTOVELO: 

Cotovelo 

Conector de compressão 

Adaptador de Cabo 

Pino Roscado 

Plugue Isolante 

Capa Condutora  

Lubrificante de Silicone 

Papel toalha 

Instruções de Instalação  
 

 
CUIDADO:  

Todos os aparelhos associados devem estar desenergizados durante a instalação e/ou 

manutenção. 

 
PERIGO:  

Não tocar ou movimentar o produto energizado manualmente. A falha em seguir estas 

instruções pode resultar em lesão grave ou fatal, bem como danos ao produto. 

INFORMAÇ Õ ES DE SEGURANÇ A 

As instruções do presente manual não tem a intenção de substituir um treinamento apropriado ou experiência 
adequada na operação segura dos equipamentos descritos. Apenas técnicos competentes, familiarizados com 
esses equipamentos devem instalar operar e realizar a manutenção. 

INSTALAÇ Ã O 

 

ETAPA 1: Verificar kit 

Verificar os componentes do kit para garantir o encaixe 
apropriado com as dimensões do diâmetro do cabo, 
tamanho do condutor e produtos de acoplagem. 
  
“NOTA: Se um dispositivo de aterramento Chardon 
SADP for usado, altere o corte de 14” (356mm) em 15” 
(381mm). 

Etapa 2: Cortar o cabo 

 

Medir de cima para baixo o cabo até 14” (356mm). Remover o revestimento do cabo (caso cabo revestido seja 

usado) para expor os fios neutros. Cortar o cabo em 

1-3/4”(45mm) a partir da linha central da bucha de 

acoplagem. Limpar a blindagem de isolamento 

semicondutora extrudada. 

Etapa 3: Preparar o cabo 

Remover o revestimento externo 9-3/4”(248mm) da 

extremidade do cabo. Usar uma fita de marcação para 

remover a blindagem de isolamento semicondutora 10-3/4” (273mm) da extremidade do cabo. 
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TABELA 
Tabela de Crimpagem 

Material 

Seções 

de cabo 

(mm2) 

DIN  

( Crimpagem 

Hexagonal) 

Desenho 

Índice 

molde 

Largura 

de 

molde 

Peq. 

Largura 

de molde 

Grande 

Cobre 

16 8 8 --- 

 

 

 

 

 

Largura de molde: Pequeno 

 

 

Largura de molde: Grande 

 

 

Girar cada crimpagem sucessiva em 90º e 

remover as rebarbas resultante da crimpagem 

25 10 8 --- 

16-25-35 12 8 --- 

50 14 8 --- 

70 16 8 --- 

95 18 8 4 

120 20 8 4 

150 22 8 4 

185 25 8 4 

240 28 --- 4 

300 32 --- 4 

400 38 --- 4 

500 42 --- 4 

650 44 --- 4 

Alumínio 

25-35-50 12 8 4 

35 14 8 4 

50 16 8 4 

70 18 8 4 

95 22 8 4 

120 22 8 4 

150 25 8 4 

185 28 8 4 

240 32 8 4 

300 34 8 4 

400 38 --- 4 

500 44 --- 4 

 

 

 

 

Estas instruções não se destinam a cobrir todos os detalhes ou variações de equipamentos, ou de prever qualquer 

contingência possível, a ser encontrado em conexão com a instalação, operação ou manutenção. Caso mais 

informações sejam desejadas, ou caso surjam problemas específicos que não sejam cobertos de forma suficiente, 

entre em contato com o Chardon Group. 

.  

 



Etapa 4: Remova o isolamento 

Limpar bem o isolamento com um pano umedecido com 

solvente, limpando do condutor para a blindagem 

semicondutora do cabo. Certificar-se de que todos os 

traços de resíduo condutor sejam removidos, e então 

limpar e lubrificar a superfície do condutor exposto, 

dentro do adaptador do cabo, instalar o adaptador do 

cabo. 

 

 

 

 

 

Remover o isolamento, expondo o condutor entre 4-3/8”(111mm) e 4-11/16” 

(119mm), e chanfrar a extremidade do cabo. 

 

Etapa 5: Instalar o conector de compressã o 

Remover a tampa protetora e inserir totalmente o condutor no conector de 

compressão. O conector deve estar totalmente encaixado no 

condutor do cabo. Alinhar as partes planas do  

conector e a bucha antes de crimpar. Iniciar as crimpagens 

na extremidade do conector 2/3”(17mm) abaixo da borda do 

conector de compressão e ir para baixo. Crimpar a conector 

de compressão seguindo a instrução de crimpagem fornecida 

com a conector. Limpar todo o excesso de inibidor das 

superfícies do conector e do adaptador do cabo. 

Se você usar o Conector torquimetrico, por favor, 

consulte a Instrução de instalação do conector 

torquimetrico. 

.Etapa 6: Verificar dimensõ es 

1. Certificar-se de que a distância da extremidade do 

conector para o adaptador do cabo após a crimpagem 

seja de 6-1/2”(165mm) a 7-1/4”(184mm). Caso 

contrário, refazer a montagem 7-1/4”(184mm). 

2. Limpar o condutor exposto usando uma escova de 

arame.  

3. Colocar o conector bimetálico no condutor. 

Certificar-se de que o orifício rosqueado no 

conector esteja na direção da bucha do aparelho. 

4. Vide a Tabela quanto a recomendações das 

ferramentas de crimpagem e moldes. 

5. Girar a ferramenta em cada crimpagem sucessiva 

para evitar a distorção do conector. 

6. Realinhar o conector com o cabo para eliminar 

quaisquer entortamentos causados pela crimpagem. 

7. Limpar o excesso de lubrificante do conector na direção do olhal rosqueado.  

Etapa 7: Instalar o cotovelo no cabo 

Limpar e lubrificar homogeneamente toda a superfície do adaptador do cabo com lubrificante de silicone. Lubrificar dentro 

da entrada do cabo do cotovelo pelo menos 2”(50 mm) de profundidade. Caso um cotovelo de ponto de teste seja usado, 

certificar-se de que esse ponto de teste está na direção do instalador. Deslizar o cotovelo sobre o cabo usando um 

movimento de torção para trás e para frente e o encaixe final do cotovelo deve alinhá-lo com o conector. 

Etapa 8: Instalar o plugue de isolamento 

Apertar manualmente o pino roscado no plugue isolante ou peça de  

acoplamento. Empurrar o plugue no cotovelo e apertar para a bucha do 

aparelho usando uma chave de torque e um soquete de 1”. Apertar o 

plugue em sentido horário exercendo um torque de 55 ft-lbs (75N-m) O 

plugue de isolamento oferece um ponto de teste capacitivo para 

detectar a tensão do sistema . 

Etapa 9: Instalar a tampa condutora e o sistema 

de aterramento 

 

Conectar o olhal de aterramento do 

cotovelo com um fio de drenagem para 

os fios neutros concêntricos do cabo ou 

a um ponto de aterramento comum. 

 

 

 

Etapa 10: Teste de tensã o capacitiva 

 Remova a tampa do ponto de teste com uma vara de manobra 

em vez de puxar diretamente em linha com o conjunto de ponto 

de teste. 

 Usando um dispositivo de sensor adequado, determinar se o 

cabo está energizado. 

 Após a determinação de tensão, substituir no ponto de teste 

com uma vara de manobra. 

 

 

 

Como o CHARDON GROUP, Inc. não tem controle sobre o uso que outros possam fazer do material, ele não garante 

que os mesmos resultados aqui descritos serão obtidos. Cada usuário do material deve fazer seus próprios testes e 

determinar a adequabilidade do material para seu uso específico. Declarações sobre os usos possíveis dos materiais 

aqui descritos não devem ser interpretadas como se constituíssem uma licença sob qualquer patente do CHARDON 

GROUP, inc. que cubra esse uso ou conforme as recomendações de uso desses materiais na infração de qualquer 

patente 
PARA MAIS INFORMAÇ Õ ES, ESCREVA PARA 
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