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Isolador Polimérico Vice-Top

Isolador Pilar Polimérico - 15 kV
O Isolador Pilar Polimérico é utilizado em redes de distribuição 
de energia elétrica com cabos nus ou cobertos, classe de 
tensão 15 kV, que exigem maior NPI.

Corpo: É fabricado em polietileno de alta densidade na cor 
cinza, e foi desenvolvido exclusivamente para se obter exce-
lentes características mecânicas e atender aos requisitos de 
resistência aos raios ultravioleta, ao trilhamento elétrico e às 
intempéries exigidos neste tipo de rede.

Bucha Polimérica: É fabricada em nylon natural.

O Isolador Polimérico Vice-Top com garras da PLP é utilizado em 
Rede Aérea de de Distribuição de Energia Elétrica, classe de tensão 
de 15 kV ou 35 kV, para aplicação em cabos cobertos (pode ser apli-
cado também em cabos não cobertos, nessa caso, será necessário 
a troca dos mordentes de poliméricos para metálicos). O Isolador foi 
desenvolvido para atender aos parâmetros elétricos e mecânicos em 
ambientes típicos para esse tipo de rede.

O Isolador é uma peça produzida pelo processo de injeção em polieti-
leno de alta densidade, na cor cinza e com resistência ao trilhamento 
elétrico. Foi projeto com um mecanismo especial, que segura o cabo 
usando um par de mandíbulas que calibra a pressão de aperto através 
de um sistema mecânico.

Número de 
Catálogo

Anel 
Cód. PLP 

AN-02

Massa aprox. 
do Conjunto 

(kg)

IPP-15P não 0,88

IPP-15P70 sim 0,90

IPP-15-M20 (*) não 1,14

Número 
de 

Catálogo
Mortende Rosca 

(pol.)

Massa 
aprox. 
(kg)

Tensão 
(kV)

IP-15-VTN Nylon 1" 0,90 15

IP-15-VTM Metálico 1" 0,92 15

IP-35-VTN Nylon 1" 1,48 35

IP-35-VTN2 Nylon 1.38" 1,45 35

IP-35-VTM Metálico 1" 1,50 35

IP-35-VTM2 Metálico 1.3/8" 1,47 35

(*) O IPP-15-M20 é fornecido  
     com Rosca Metálica M-20
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