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DISPOSITIVOS DE BLOQUEIO
DE DISJUNTORES

Acesse
o vídeo

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO
UNIVERSAL PLÁSTICO
O Dispositivo de Bloqueio Plástico Universal para Disjuntores é 
utilizado para bloquear disjuntores norma DIN monopolar, bipolar e 
tripolar, norma NEMA e Disjuntor Caixa Moldada.
O dispositivo é formado por uma capa de plástico ABS vermelho, base 
de Nylon rígido preto, parafuso de latão de fixação manual e orifício 
para colocação do cadeado frontal ou lateralmente.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Plástico ABS e base de nylon rígido
Medidas: 30 x 54 x 18 (L x A x P)
Cor: Vermelho e preto
Parafuso de latão de fixação manual.

CÓDIGO

DBUP Dispositivo de Bloqueio Universal Plástico

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO
PARA DISJUNTOR DIN
O Dispositivo de Bloqueio para Disjuntor Norma DIN pode ser usado 
como trava para disjuntores norma DIN monopolar, bipolar e tripolar. 
O Dispositivo de Bloqueio de Disjuntor produzido exclusivamente 
para a linha MS 116 da marca ABB, é fabricado em Nylon PA6 e 
possui duas garras em aço inox. 

CARACTERÍSTICAS
Material: Plástico PA6
Medidas: 20 x 45 x 22 (L x A x P)
Cor: Vermelho e Amarelo

CÓDIGO

DBDD

DISPOSITIVO DE BLOQUEIO
UNIVERSAL
O DBU pode ser utilizado no bloqueio de válvulas wafer, borboleta, 
registro, gaveta, esfera tripartida e esfera monobloco de 2 e 3/4 de 
polegada.
Pode ser usado também para bloqueio de disjuntores norma DIN e 
NEMA unipolar, bipolar, tripolar, tetrapolar e disjuntores de caixa 
moldada com manoplas grandes e pequenas.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Metálico com pintura a base de poliéster isolada 
eletricamente. Medidas: 27 x 45 x 10 (L x A x P) / Cor: Vermelho
Fixado com auxílio de parafuso M6 
É necessária uma chave de fenda de até 5mm para fixação

DBUP

DBUDBU Dispositivo de Bloqueio Universal

CÓDIGO

DBDD Dispositivo de Bloqueio para Disjuntor DIN

CÓDIGO

DBABB Dispositivo de Bloqueio para Disjuntor Motor ABB MS116
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DISPOSITIVOS DE BLOQUEIO
DE DISJUNTORES

TAGOUT PÁG.10

Dispositivo de Bloqueio de Disjuntor de 220 a 600V. Bloqueia disjuntores com manopla até 65mm de 
largura e 25mm de espessura. Confeccionado em nylon reforçado com fibra, na cor vermelha.

A guia plástica do parafuso pode ser utilizada dos dois lados. Dessa forma, tem a possibilidade de 
bloquear disjuntores de vários modelos e marcas diferentes. Possui sistema de retenção que se 
acopla à caixa moldada do disjuntor, evitando que o bloqueio seja removido.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Nylon reforçado com fibra
Cor: Vermelho

Tamanho Pequeno - Bloqueia disjuntores com manopla até 21mm de largura e 11mm de espesura 
(220/380V).

Tamanho Médio - Bloqueia disjuntores com manopla até 38mm de largura e 18mm de espessura 
(380/440V).

Tamanho Grande - Bloqueia disjuntores com manopla até 65mm de largura e 25mm de espessura 
(480/600V)

DBDP

DBDMDBDG

DBDP

DBDM

Dispositivo de Bloqueio de Disjuntor Pequeno (220/380V) - Tam.: 38 x 22 mm (LxA)

DBDG

Dispositivo de Bloqueio de Disjuntor Médio (380/440V) - Tam.: 55 x 35 mm (LxA) 

Dispositivo de Bloqueio de Disjuntor Grande (480/600V) - Tam.: 82 x 40 mm (LxA)

CÓDIGO

TAGOUT PÁG.10

DBDG



TAGOUT PÁG.19

PROTEÇÃO | BLOQUEIO E ETIQUETAGEM

KIT DE BLOQUEIO
DE DISJUNTORES

O Kit de Bloqueio de Disjuntores vem com todos os 
componentes necessários para um operador (pode expandir 
até 6 operadores, basta acrescentar cadeados e etiquetas) 
efetuar o bloqueio e travamento de diversos tipos de 
disjuntores, tais como, disjuntores norma DIN e NEMA 
monopolares, bipolares, tripolares e quadripolares. Trava 
também disjuntores caixa moldada.

CARACTERÍSTICAS:
Composto por: Cadeado de Bloqueio haste plástica 
(CPVM140CD), Garra plástica 6 furos com boca de 21mm e 
gancho de 6,5mm (GP256BC), Etiqueta de Bloqueio (ET1SF) e 
Dispositivo de Bloqueio Universal Plástico (DBUP).

O Kit de Bloqueio de Válvulas vem com todos os 
componentes necessários para um operador (pode expandir 
até 6 operadores, basta acrescentar cadeados e etiquetas) 
efetuar o bloqueio, travamento de diversos tipos de válvulas, 
tais como, bloqueio e travamento de válvulas esferas, válvulas 
registro (gaveta) e válvulas borboleta.

CARACTERÍSTICAS:
Composto por: Cadeado de Bloqueio haste de aço inox 
(CAVM140CD), Prensa cabo plástico 6 furos (PC), Garra 
metálica 6 furos boca de 25mm GMVM25), Etiqueta de 
Bloqueio (ET1SF), Dispositivo de Bloqueio Universal (DBU), 
Cabo de aço de 4,8 mm de diâmetro revestido de PVC e 1,8 
metros de comprimento (CA1,8). Cabo disponível em diversos 
tamanhos.

KIT DE BLOQUEIO
DE VÁLVULAS

KBD Kit Bloqueio de Disjuntores

CÓDIGO

KBV 1 Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 1 m de comprimento + DBU +
Garra metálica 6 furos, boca de 25mm + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de bloqueio haste de aço de 38 mm

CÓDIGO

KBV 1,8 Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 1,8 m de comprimento + DBU +
Garra metálica 6 furos, boca de 25mm + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de bloqueio haste de aço de 38 mm

KBV 2

KBV 2,4

KBV 3

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 2 m de comprimento + DBU +
Garra metálica 6 furos, boca de 25mm + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de bloqueio haste de aço de 38 mm

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 2,4 m de comprimento + DBU +
Garra metálica 6 furos, boca de 25mm + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de bloqueio haste de aço de 38 mm

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 3 m de comprimento + DBU +
Garra metálica 6 furos, boca de 25mm + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de bloqueio haste de aço de 38 mm

TAGOUT PÁG.23

Acesse
o vídeo

KIT DE BLOQUEIO
DE DISJUNTORES

O Kit de Bloqueio de Disjuntores vem com todos os 
componentes necessários para um operador (pode  expandir 
até seis operadores, basta acrescentar cadeados e etiquetas) 
efetuar o bloqueio e travamento de diversos tipos de 
disjuntores, tais como, disjuntores norma DIN e NEMA 
monopolares, bipolares, tripolares e quadripolares. Trava 
também disjuntores caixa moldada.

CARACTERÍSTICAS:
Composto por: Cadeado de Bloqueio haste plástica 
(CPVM140CD), Garra plástica de 6 furos com boca de 21mm e 
gancho de 6,5mm (GP256BC), Etiqueta de Bloqueio (ET1SF) e 
Dispositivo de Bloqueio Universal Plástico (DBUP).
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O Kit de Bloqueio de Válvulas vem com todos os
componentes necessários para um operador (pode expandir
até 6 operadores, basta acrescentar cadeados e etiquetas)
efetuar o bloqueio, travamento de diversos tipos de válvulas,
tais como, bloqueio e travamento de válvulas esferas, 
válvulas registro (gaveta) e válvulas borboleta.

CARACTERÍSTICAS:
Composto por: Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio 
(CAL140CD), Prensa cabo plástico 6 furos (PC), Garra de 
Bloqueio e Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25), 
Etiqueta de Bloqueio (ET1SF), Dispositivo de Bloqueio 
Universal (DBU), Cabo de aço de 4,8 mm de diâmetro 
revestido de PVC e 1,8 metros de comprimento (CA1,8). Cabo 
disponível em diversos tamanhos.

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 1 m de comprimento + DBU + Garra de Bloqueio e 
Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25) + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 1,8 m de comprimento + DBU + Garra de Bloqueio e 
Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25) + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 2 m de comprimento + DBU + Garra de Bloqueio e 
Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25) + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 2,4 m de comprimento + DBU + Garra de Bloqueio e 
Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25) + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio

Prensa cabo 6 furos + Cabo de aço revestido de 4,8 mm de diâmetro e 3 m de comprimento + DBU + Garra de Bloqueio e 
Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25) + Etiqueta de bloqueio (ET1SF) + Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio

O Kit de Bloqueio de Válvulas vem com todos os
componentes necessários para um operador (pode expandir
até 6 operadores, basta acrescentar cadeados e etiquetas)
efetuar o bloqueio, travamento de diversos tipos de válvulas,
tais como, bloqueio e travamento de válvulas esferas, 
válvulas registro (gaveta) e válvulas borboleta.

CARACTERÍSTICAS:
Composto por: Cadeado de Bloqueio Plástico Haste Alumínio 
(CAL140CD), Prensa cabo plástico 6 furos (PC), Garra de 
Bloqueio e Travamento em Aço - 25,4 mm / 1" (GAVMZ25), 
Etiqueta de Bloqueio (ET1SF), Dispositivo de Bloqueio 
Universal (DBU), Cabo de aço de 4,8 mm de diâmetro 
revestido de PVC e 1,8 metros de comprimento (CA1,8). Cabo 
disponível em diversos tamanhos.
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BLOQUEIO DE VÁLVULAS
ESFERA EM AÇO ¼” A 1” E 1 ¼” A 3” 
BLOQUEIO DE VÁLVULAS
ESFERA EM AÇO ¼” A 1” E 1 ¼” A 3” 
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o vídeo

BVEAP Bloqueio de Válvulas Esfera em Aço ¼” A 1” / 0,635 cm a 2,54 cm 

CÓDIGO

BVEAG Bloqueio de Válvulas Esfera em Aço1 ¼” A 3” / 0,635 cm a 7,62 cm

O Bloqueio de Válvulas Esfera em Aço pode ser utilizado em válvulas 
esferas de ¼” a 1” e 1 ¼” a 3”. O diâmetro máximo da haste do Cadeado de 
Bloqueio deve ser de 0,90 cm para o BVEAP e de 0,70 cm para o BVEAG.

CARACTERÍSTICAS:
Material: Aço com pintura eletrostática
Cor: Vermelho

__________________________________________________________________________

BLOQUEIO DE 
DISJUNTOR MOTOR 

BDM Bloqueio de Disjuntor Motor

CÓDIGO

BLOQUEIO DE 
DISJUNTOR MOTOR 
O Bloqueio de Disjuntor Motor confeccionada em ABS e policarbonato, 
utilizado para bloqueio de equipamentos elétricos. Permite o bloqueio 
por até 2 usuários diferentes. Garante o cumprimento dos 
procedimentos e normas de segurança, protegendo os trabalhadores e 
os equipamentos de sua empresa.

BDM Bloqueio de Disjuntor Motor

CÓDIGO

CARACTERÍSTICAS:
- Corpo fabricado em ABS e haste em policarbonato
- Não conduz eletricidade
- Medidas: 57mm de largura, 45mm de altura e 10,5mm de espessura
- Haste com 4mm de espessura
- Comporta até 2 cadeados com haste de até 7,5mm
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