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Seccionador Preformado para Cerca

Conector "L" Preformado

O Seccionador Preformado para Cerca - SCM destina-se ao 
seccionamento elétrico de arame farpado ou arame liso, nas 
cercas que correm paralelamente ou são transpostas pelas 
linhas de transmissão ou distribuição de energia elétrica.
 
Sua função é evitar que a energização acidental da cerca 
possa oferecer riscos de vida a pessoas ou animais.
 
É constituido por um isolador e duas Alças Preformadas. 

O Conector “L” Preformado - LC é fabricado  em arame de 
aço galvanizado e destina-se à conexão para o aterramento 
de cercas de arame farpado ou liso. 

Vantagens

•	 É aplicado manualmente, dispensando o uso de qualquer 
ferramenta ou equipamento;

•	 O arame pode ser seccionado após a aplicação total 
do conjunto, utilizando-se para isto um alicate de corte;

•	 Grande economia em mourões e escoras, grampos de 
cerca, ferramental, equipamentos, transporte e mão de 
obra especializada.
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aproximada 

(kg)Cor Espessura
Mín. Máx.

SCM-0100 SCA-0100 3,26  4,11 verde 650 bege 6,0 450 0,10

SCM-0400 SCA-0400 2,60  3,00 preto 650 bege 6,0 450 0,10

SCM-0900 SCA-0009 2,60  3,00 amarelo 800 bege 12,0 900 0,16

SCM-0910 SCA-0011 3,26  4,11 verde 800 bege 12,0 900 0,17
 

Após aplicado na cerca e no arame de aço, oferece as 
melhores condições de segurança e confiabilidade no 
aterramento. 

Vantagens
•	 Aplicada sobre o cabo manualmente, sem uso de qual-

quer ferramenta;

•	 É resistente ao fogo, às intempéries e aos esforços de 
flexão;

•	 Melhor desempenho elétrico e mecânico do que os 
conectores convencionais;

•	 Pelo fato de prestar-se exclusivamente à conexão para 
aterramento de cercas e de não ser visível à distâncias 
superiores a 3 metros, está menos sujeito a atos de 
vandalismo do que os conectores convencionais. 
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(kg)Mín. Máx.

LC-4000 2,18 3,00 preto 0,02

LC-4001 3,25 4,19 verde 0,02
 

Para uso em Arame de Cerca e Fio de Aterramento
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