


Características:

Camada de cobre, com no mínimo 254 
microns, obtida através do processo de 
eletrodeposição anódica, garantindo 
união inseparável e homogênea dos materiais.

Aplicação:

Para SPDA, malhas e sistema de aterramento.

Haste Prolongável:
Roscas 5/8” UNC, 3/4” UNC e 1” UNC.

Haste com Rabicho:
Fornecida com conector e condutor aplicados. 
Fabricada de acordo com a necessidade 
do cliente.

Material:
Núcleo em aço-carbono (SAE 1010/1020) com 
revestimento de cobre eletrolítico de pureza
minima de 99%, sem traços  de zinco.

Haste Aterramento 

Normas ABNT 

NBR 16254-1 - Materiais para sistema de aterramento

NBR 15751 - Sistema de aterramento para subestações.
NBR 16527 - Aterramento para sistema de distribuição.

NBR 5419 - Proteção contra descargas atmosféricas.



Características:
Condutor em aço revestido de cobre por cabeamento 
continuo, um processo que garante a aderência entre os 
materiais.
Mesma condutibilidade elétrica do cobre variando de 21 % 
a 53% IACS. 
SuaSua utilização desestimula o furto, considerando o 
desinteresse na comercialização de lNTI material cuja 
constituição é inseparável.

Aplicação:

Formaçoes:

Condutor para descida. malha de aterramente. 
contrapeso e para-raios. 
Redes de distribufç.ão.transmissão subterrâneas 
e aéreas. iluminaç.ão pública e subestações. 
Sistemas eólico, solar, de mobilidade telecom
e SPDA. 

1-Fio. 3-Fios. 7-Fios. 19-Fios e 37-Fios..

Cabos Bimetálicos 
Aço Revestido de Cobre

Normas ABNT 

NBR 8121 - Cabos de fios de aço revestidos de cobre nus 

NBR 8120 - Fios de aço revestido de cobre nus



Características:

Conexão transversal entre haste-cabo. contato por efeito 
mola. garantindo força constante e de baixa resistência 
entre cabo e haste. Indicado para condutores de aço-cobre 
cobre e cordoalhas de aço zincado. Alta resistência à 
corrosão. 

Alicate bomba d' água de 12'

Aplicação:

Ferramenta de Aplicação:

Sistema de aterramente em geral. 

Conectores por Aperto 
Conector de Aterramento Transversal

Normas ABNT 

NBR 53701 - Conectores de cobre para condutores 
elétricos em sistema de potência 
UL-467 / UL-486A - 486B



Características:

Para emenda ou derivação cabo-cabo. e para conexões 
haste-cabo é indicado para condutores de Aço-Cobre
e cobre. Alta resistência à corrosão. Pode ser enterrado 
diretamente no solo ou concreto.

Liga de Cobre. fornecido com composto anti-óxido
INTEL TROX-CU. 

Aplicação:

Material:

Sistema de aterramente em geral. Desempenho 
equivalente à solda exotérmica. Conector à 
compressão dispensa o uso de caixa de inspeção.

Conectores à Compressão 
Sistema de Aterramento à Compressão

Normas ABNT 

NBR 53701-Conectores de cobre para condutores 
elétricos em sistema de potência UL - 467-486A  
486B - IEEE - 837 



Características:

Conexões entre haste ou tubo IPS com condutores de 
aço-cobre ou cordoalhas de aço zincado. Permite fixar um 
condutor a 90° ou dois condutores paralelos Alta resistência 
à corrosão. Conexão por aperto. Fácil aplicação. 

Liga de Cobre. Acessórios em liga de cobre ou aço zincado. 

Aplicação:

Material:

Sistema de aterramente em geral. 

Conectores para descida de SPDA 
Grampo para Aterramento 

Normas ABNT 

NBR 13571- Haste de aterramento aço cobreada 
e acessórios.
NBR 5370 - Conectores de cobre para condutores 
eletricos em sistema de potência UL - 467



Características:

Para fixação dos condutores em descidas de SPOA. Pode 
e ser fixado em chapas, barramentos, caixas metálicas, 
telhas e demais estruturars. Conexão por aperto para um 
ou dois condutores  

Liga de Cobre com acabamento estanhado.

Aplicação:

Material:

Sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas SPDA.

Conectores para descida de SPDA 
Conector Parafuso Fendido com Rabicho / Rosca Soberba

Normas ABNT 

NBR 5419 - 5370 - UL-486A - 486B



Site:

CROSSFOX ELÉTRICA 
Fabricante de Fios e Cabos de Cobre Nu e Distribuidora de Materiais Elétricos 

Horário de Funcionamento:

Endereço:

De Segunda - Quinta-Feira das 08h às 18h
Sexta - Feira das 08h às 17h

Rua Amambaí, 270/278, Vila Maria, São Paulo - SP
Cep: 02115-000

www.crossfoxeletrica.com.br

11 2902-1070

Televendas:


	pagina 1
	pagina 2 
	pagina 3
	pagina 4
	pagina 5
	pagina 6
	Pagina 7
	pagina 8

