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This cable illustration is an 

example from this product range 

and does not necessarily match 

the selected core size, number of 

cores, identification of insulation 

and/or outer sheath.

Esta ilustração é um exemplo de 

uma construção dentre as 

possíveis deste produto e não 

necessariamente representa o 

cabo desejado em relação a 

seção, número de condutores e 

identificação da cobertura e/ou do 

isolamento.

A Prysmian Group reserva-se ao direito de modificar sem prévio aviso as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste 
catálogo, sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian Group não se responsabiliza por danos ou materiais 
decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo.
Prysmian Group reserves the right to modify without notice the specifications, weights and dimensions shown in this catalog, always respecting 
the values provided in the standards listed. The Prysmian Group is not responsible for damage or material arising from improper use and / or 

negligent of the information contained in this catalog.

CABO BIG JUMPER MT – FASES EPR-SE1/A

8,7/15 kV

Condutor 

Conductor
1

Fios de cobre estanhado, têmpera mole.

Encordoamento: Classe 5 conforme NBR NM 280.

Forma: Flexível.

Annealed tinned copper wires.

Stranded: Class 5 according to NBR NM 280.

Shape: Flexible.

Extrusão tripla

Triple extrusion
2

Blindagem do condutor:

Composto termofixo semicondutor.

Isolação:
Composto de etileno propileno (EPR), espessura plena.
Blindagem da Isolação:

Composto termofixo semicondutor.

Conductor Screen:

Semi-conductor thermosetting compound.

Insulation:

Ethylene propylene compound (EPR), full thickness.

Insulation Screen

Semi-conductor thermosetting compound.

Blindagem Metálica

Metallic Screen
3

Trança de fios de cobre estanhado de seção equivalente de 
22mm² 

Tinned copper wires braid with cross section of
22mm².

Cobertura

Outer sheath
4 Composto termofixo de policloroprene, tipo SE1/A.

Polychloroprene thermosetting compound, SE1/A
type.

Nota

Note

A blindagem do condutor, a isolação e a blindagem da
isolação são aplicados simultaneamente pelo processo da
extrusão tripla.

The conductor screen, insulation and insulation screen
are simultaneously applied on the conductor by mean
of triple extrusion.

Identificação / Identification:

- Cobertura / Outer sheath*: Preto Black

* Outras cores sob consulta / Other color on request

1234

Raio mínimo de curvatura / Minimum bending radius: 12xDe
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catálogo, sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian Group não se responsabiliza por danos ou materiais 
decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo.
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the values provided in the standards listed. The Prysmian Group is not responsible for damage or material arising from improper use and / or

negligent of the information contained in this catalog.

*Diâmetros e massas apresentados são nominais e, portanto, sujeitos às tolerâncias previstas nas normas /

Diameter and masses shown are nominal and, therefore subject to the tolerances specified in standards.

BIG JUMPER MT – FASES EPR-SE1/A 

8,7/15 kV

Dados técnicos

Seção Fases
Diâmetro 
condutor

Rcc máx. 
a 20ºC

Isolação
Seção de 
blindagem

Cobertura
Peso

Bobina
Espessur

a
Diâmetro Espessura Diâmetro

Technical data

Size

Phases

Conductor 
diameter

Rcc max. 
at 20ºC

Insulation
Shielding 
section

Sheath
Weight

ReelThickness Diameter Thickness Diameter

(mm²) (mm)* (Ω/km) (mm) (mm)* (mm²) (mm) (mm)* (kg/km)*

1x120 Fase A 15,6 0,164 4,5 26,9 22 3,0 36,4 2.250,0 125/70

1x120 Fase B 15,6 0,164 4,5 26,9 22 3,0 36,4 2.250,0 125/70

1x120 Fase C 15,6 0,164 4,5 26,9 22 3,0 36,4 2.250,0 125/70

O cabo será fornecido com os acessórios descritos na especificação NTE-8.298.

Acompanha cordoalha de aterramento de 4m (18mm²) avulsa.

Nota: O acondicionamento dos cabos supracitados estão indicados em bobinas padrão, no entanto serão acondicionados em carretas conforme dimensões 
descritas na NTE-8.298 

Normas / Standards

Norma referência / Reference Standard: NBR 7286

NBR 6251

NBR NM 280

ELETROPAULO NTE-8.298

Temperaturas máximas do condutor / Maximum conductor temperatures:

- Em regime permanente / under continues service: 90ºC

- Em regime de sobrecarga / in overload: 130ºC

- Em regime de curto-circuito / in short circuit: 250ºC
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This cable illustration is an 

example from this product range 

and does not necessarily match 

the selected core size, number of 

cores, identification of insulation 

and/or outer sheath.

Esta ilustração é um exemplo de 

uma construção dentre as 

possíveis deste produto e não 

necessariamente representa o 

cabo desejado em relação a 

seção, número de condutores e 

identificação da cobertura e/ou do 

isolamento.
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catálogo, sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian Group não se responsabiliza por danos ou materiais 
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negligent of the information contained in this catalog.

CABO BIG JUMPER BT – NEUTRO EPR-SE6

750 V

Condutor 

1

Fios de cobre estanhado, têmpera mole.

Encordoamento: Classe 5 especial.

Forma: Extra flexível.

Annealed tinned copper wires.

Stranded: Special class 5.

Shape: Extra flexible.Conductor

Isolação

2 Composto termofixo de EPR extra flexível. Extra flexible thermosetting of EPR compound

Insulation

Reforço

3 Trança têxtil para reforço Reinforcement of textile braid

Reinforcement

Cobertura

4
Composto termofixo de policloroprene, tipo SE6
(Neoprene)

Thermosetting polycloroprene compound, type
SE6 (Neoprene)

Outer Sheath

Identificação / Identification:

- Condutores / Cores*: 1 condutor: Preto. 1 conductor: Black.

- Cobertura / Outher sheath: Preta Black

* Outras cores sob consulta / Other color on request

124 3
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Temperaturas máximas do condutor / Maximum conductor temperatures:

- Em regime permanente / under continues service: 90ºC

- Em regime de sobrecarga / in overload: 130ºC

- Em regime de curto-circuito / in short circuit: 250ºC

*Diâmetros e massas apresentados são nominais e, portanto, sujeitos às tolerâncias previstas nas normas /

Diameter and masses shown are nominal and, therefore subject to the tolerances specified in standards.

BIG JUMPER – NEUTRO EPR-SE6

750 V

Dados técnicos

Seção
Diâmetro 
condutor

Rcc máx. a 
20ºC

Isolação Cobertura
Peso

Bobina

Espessura Diâmetro Espessura Diâmetro

Technical data

Size
Conductor 
diameter

Rcc max. at 
20ºC

Insulation Sheath
Weight

ReelThickness Diameter Thickness Diameter

(mm²) (mm)* (Ω/km) (mm) (mm)* (mm) (mm)* (kg/km)*

1x70 11,7 0,277 1,6 15,5 3,0 24,1 1.085,0 100/60

O cabo será fornecido com os acessórios descritos na especificação NTE-8.298.

Nota: O acondicionamento dos cabos supracitados estão indicados em bobinas padrão, no entanto serão acondicionados em carretas conforme dimensões 
descritas na NTE-8.298 

Normas / Standards

Norma referência / Reference Standard: NBR 9655

NBR 6251

NBR NM 280

ELETROPAULO NTE-8.298
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ACESSÓRIOS BIG JUMPER 

Grampo de punho isolado com borracha Salcor tipo II e anel antiderrapante isolado com
rosca 5/8” para cabos de até 36kV. O grampo Salcor para jumper é de fácil manuseio, e
resiste a corte e trilhamento por ozônio. Moldado em borracha, estes punhos são
inerentemente resistentes a impactos e extremamente duráveis. Corpo e garra são feitos de
liga com base de cobre e o contato do anel inferior é feito de bronze auto lubrificante. Este
grampo é utilizado como jumper provisório em tensões até 36 kV e correntes até 400 A,
para linhas 477MCM (Cod. 2260) e 954MCM (Cod. 2270).
Os grampos de punho isolado são acompanhados de conectores terminais à compressão
compatíveis com os condutores dos cabos Big Jumper 120mm² 15kV, fabricados em cobre
estanhado, com rosca de parafuso 5/8’’

Descrição Grampo com Punho Isolado Salisbury:

Grampo por torção e mola tipo bico de pato com parafuso olhal para aterramento e jumper
para corrente até 400A, modelo LE792. Possuem capacidade nominal de abertura de 3 à
31mm, e têm corpo fabricado em liga de alumínio, molas em aço, terminais em liga de
latão de alta resistência e parafusos em latão forjado.
Sua aplicação por elevação deve ser feita por meio de bastão de manobra. 
São acompanhados de conectores terminais à compressão em cobre estanhado compatíveis 
com os cabos Big Jumper.

Grampo por torção e mola tipo bico de pato com parafuso olhal para Jumper
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Normas / Standards

Norma referência / Reference Standard: ASTM F2321

ELETROPAULO NTE-8.298

ACESSÓRIOS BIG JUMPER – GRAMPO  COM PUNHO ISOLADO

400 A

Dados técnicos

Código Referência
Seção do condutor da linha 

principal
Corrente Máxima Classe de Tensão Comprimento Peso

Reference Code
Main line conductor size Max. Current Voltage Class Length Weight

(MCM) (A) (kV) (mm) (kg)

CBRE000976 477 400 36 292 4,5

CBRE000982 954 400 36 292 5,0

ACESSÓRIOS BIG JUMPER – GRAMPO  POR TORÇÃO E MOLA TIPO BICO DE PATO

400 A

Dados técnicos

Código Referência Capacidade de Abertura Corrente Máxima Corrente de Curto Circuito

Reference Code
Opening capacity Max. Current Short Circuit Current

(mm) (A) (kA/c)

CBRE000976 3,0 - 31,0 400 30
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ACESSÓRIOS BIG JUMPER 

O Terminal Elaspeed TEPD constitui um sistema contrátil a frio que dispensa o uso de
ferramentas especiais para terminar cabos de potencia com isolação extrudada, unipolar ou
tripolar. O Terminal Elaspeed será fornecido para a classe de tensão compatível com o Cabo
Big Jumper. O TEPD tem elevada resistência À radiação UV, ao trilhamento elétrico e à
erosão.

Este acessório será fornecido já instalados nos cabos Big Jumper.

Descrição Terminar Elaspeed TEPD:
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Normas / Standards

Norma referência / Reference Standard: IEEE 48

ELETROPAULO NTE-8.298

ACESSÓRIOS BIG JUMPER – TERMINAL ELASPEED TEPD

Ensaio Tensão

Test
Voltage

15kV

Classificação IEEE Externo: Classe 1A; Interno Classe 2

Tensão de impulsividade (kV, crista) 110

Descargas Parciais (sensibilidade <3 pC) V extinção > 13

Tensão aplicada a frequência industrial sob chuva – 10 segundos 45

Tensão aplicada, frequência industrial a seco – 1 minuto 50

Tensão aplicada, frequência industrial a seco – 5 horas 35

Tensão aplicada, corrente contínua a seco – 15 minutos 75

Faixa de temperatura ambiente -30 até 65°C



Tel: 55 11 4998-4155 Sales
Tel: 55 11 4998-4188 Technical  
webcabos@prysmiangroup.com 
www.prysmiangroup.com.br

R4 – Jul/17

A Prysmian Group reserva-se ao direito de modificar sem prévio aviso as características técnicas, pesos e dimensões apresentadas neste 
catálogo, sempre respeitando os valores previstos nas normas citadas. A Prysmian Group não se responsabiliza por danos ou materiais 
decorrentes do uso inadequado e/ou negligente das informações contidas neste catálogo.
Prysmian Group reserves the right to modify without notice the specifications, weights and dimensions shown in this catalog, always respecting 
the values provided in the standards listed. The Prysmian Group is not responsible for damage or material arising from improper use and / or 

negligent of the information contained in this catalog.

Os grampos de punho isolados supracitadas serão fornecidos já montados nos cabos Big
Jumper com os conectores terminais devidamente crimpados. Os grampo por torção e mola
tipo bico de pato reservas acompanharão separadamente o kit.

O kit completo compondo três lances de cabo Big Jumper MT Fase, um lance de cabo Big
Jumper BT Neutro (conforme proposta), com todos os acessórios solicitados, serão
fornecidos acondicionados em carretas móveis conforme desenho abaixo, fornecidas pela
própria AES Eletropaulo.

Os cabos serão fornecidos acondicionados nas carretas encaminhadas pela Eletropaulo.
Nos casos em as carretas que possuírem cabos antigos, os mesmos serão retirados e
acondicionados em bobinas de madeira, sendo entregues a Eletropaulo.

Utilizamos TEPD de uso interno no kit em conjunto ao TEPD de uso externo, sobrepondo-os
na terminação afim de garantir melhor segurança.

Serão realizados ensaios no kit conforme descrição abaixo.
• Antes e após a conectorização:

• Condutor fase: Ensaios de rotina conforme NBR 7286.
• Condutor neutro (quando aplicável): Ensaios de rotina conforme NBR 9655.

Devido ao empenho de matérias primas de origem internacional, a estimativa de leadtime
para o kit Big Jumper está em 90 dias, a ser confirmada na proposta Comercial.

FORNECIMENTO
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FORNECIMENTO – Descrição dos Kits

Opção 1: 3 Cabos Big Jumper MT Fases (120 mm²)

Big Jumper
Cabos 

(metros)

Grampo Isolado

954 MCM

Conector 4/0

AWG (120mm²)

Grampo 

Isolado

477 MCM

Grampo torção

(adicional)

Conector p/ 

Grampo de 

Torção

Carreta 1 300 6 6 -- 6 6

Carreta 2 300 6 6 -- 6 6

Carreta 3 300 -- 6 6 6 6

Carreta 4 150 -- 6 6 6 6

Carreta 5 150 -- 6 6 6 6

Opção 2: 3 Cabos Big Jumper MT Fases (120 mm²) com Cabo Big Jumper BT Neutro (70 mm²)

Big Jumper
Cabos 

(metros)

Grampo Isolado

954 MCM

Conector 4/0

AWG (120mm²)

Grampo Isolado

477 MCM

Grampo torção

(adicional)

Conector p/ Grampo 

de Torção

Carreta 1 300 6 6 -- 8 8

Carreta 2 300 6 6 -- 8 8

Carreta 3 300 -- 6 6 8 8

Carreta 4 150 -- 6 6 8 8

Carreta 5 150 -- 6 6 8 8


