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A Prysmian reserva-se no direito de modificar sem aviso 
prévio as características técnicas, pesos e dimensões 
apresentadas neste catálogo, sempre respeitando os valores 
nas normas citadas. A Prysmian não se responsabiliza por 
danos pessoais ou materiais decorrentes do uso inadequado 
e/ou negligente das informações contidas neste catálogo. 
Recomendamos que consulte um profissional habilitado 
para o correto dimensionamento do seu projeto. Imagens 
meramente ilustrativas.

DESCARTE: ao final de sua utilização, o produto deverá 
ser descartado de acordo com a legislação ambiental 
vigente em seu País/Estado.



Os acessórios Prysmian são desenvolvidos, 
segundo os mesmos rigorosos padrões de 
qualidade e tecnologia que só a líder mundial 
em fios e cabos pode oferecer. Mais uma 
garantia de qualidade para sua instalação.

• Terminais
 Disponível em duas versões: modular ou contrátil a frio.
Atendem às tensões de 5kV a 35kV.

• Emendas
Constituídas de um corpo único moldado, 
reconstituem todas as camadas dos cabos  
de maneira fácil e segura.
Média tensão até 35kV. Alta tensão até 170kV.

• Desconectáveis
Disponível nas versões: 200A Dead Break 
e Load Break, 600A, 900A e 1250A com 
conectores de compressão, bimetálicos e 
torquimétricos. Permitem rápida conexão 
e desconexão para cabos de potência, 
usando o conceito de plugue e tomada.

• Diagnóstico de Falhas
A Prysmian fornece o serviço especializado ou a venda do 
equipamento PryCam. Trata-se de um instrumento portátil 
que detecta, captura, processa e classifica fenômenos de 
descarga parcial (PD) em componentes de uma instalação 
de média e alta tensão, permitindo medições online com 
alta precisão e segurança para os operadores, sem qualquer 
contato com o equipamento sob teste. 

• Fitas Isolantes
Possuímos fitas isolantes e de autofusão 
para todas as aplicações elétricas, tais como 
residenciais, industriais e reparos em cabos 
de potência.

• Big Jumper
É uma solução de cabos e acessórios que 
permite realizar intervenções nas redes 
de distribuição aéreas não isoladas, sem 
interromper o fornecimento de energia aos 
clientes. Projetos e soluções customizadas 
para atender às necessidades do mercado. 


