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DADOS CONSTRUTIVOS
Fabricado em liga de alumínio fundido Copper Free.  
Roscas NPT ou BSP.

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Este produto foi projetado e ensaiado de acordo com as 
normas vigentes de equipamentos para instalação em at-
mosferas explosivas. 
EPL Gb

APLICAÇÃO
Utilizada, em caso de explosão, para conter a propagação 
da chama através dos eletrodutos.

MODELO USX/V e USX/VH
Unidades seladoras verticais e horizontais

ATMOSFERAS EXPLOSIVAS
Ex d IIC Gb
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C O O P E R  C R O U S E - H I N D S ®

Características e Benefícios:
•O EYS Tool Kit é constituído por cinco ferramentas e

um estojo. Quatro ferramentas possuem dispositivos de
auxílio para colocação da fibra nas duas extermidades.

• Cada ferramenta é numerada para facilitar a identificação.
• As Ferramentas são fabricadas em plástico durável com 

superfícies lisas e arredondadas que não danificam a 
isolação dos condutores.

• O gancho, ferramenta(#3) com um gancho grande em
 uma extremidade e um pequeno na outra, são projetados

 para levantar e separar os condutures.
• As ferramentas (#1, #2 & #4) possuem extremidades

arredondadas para facilitar a acomodação da fibra de
vedação entre e ao redor dos condutores.

•As ferramentas(#2 & #5) foram projetadas para
facilitar a separação  dos condutores.

•A feramenta espelho (#5) permite a fácil inspeção
das unidades seladoras antes da selagem.

•Todas as ferramentas são dimensionadas e precisamente
 anguladas para vários tamanhos de unidades seladoras.
•O estojo foi projetado para  armazenar e proteger 

as ferramentas quando não estão em uso.
 
 

.Ordering Information:
Catalog Numbe EYS-TOOL-KIT

Com uma das ferramentas, acomode sem esforço a fibra
entre e ao redor dos condutores.

Com o espelho, inspecione com rapidez e segurança
as unidades seladoras antes da selagem.

 Gancho, ferramenta #3 eleve facilmente 
todos os condutores.

E Y S T O O L K I T

O  Cooper Crouse-Hinds EYS Tool Kit
permite com segurança e confiabilidade

a colocação da fibra de em  
unidades seladoras. Constituido por 
cinco ferramentas em um estojo de mão
o  EYSTool Kit torna rápida e fácil o
crítico processo de separação dos 
condutores e acomodação da fibra de vedação.
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