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Esta Diretriz de Aeronavegabilidade (DA), emitida pelo Departamento de Aviação Civil (DAC) com
base no Capitulo IV do Título III do Código Brasileiro de Aeronáutica - Lei Nº 7.565 de 19 de
dezembro de 1986 - e no Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) 39, aplica-se a
todas as aeronaves registradas no País. Nenhuma aeronave à qual se aplica esta DA pode ser operada
exceto após o cumprimento da mesma dentro dos prazos nela estabelecidos.

DA Nº 88-06-02 - PACIFIC SCIENTIFIC - Emenda 1301/01-543.

Investigações feitas a partir de um disparo não comandado da garrafa
de agente extintor de fogo H.T.L. P/N 33200002, instaladas em aeronaves
BRITISH AEROSPACE BAe 125, entre outras, revelaram que houve separação da
conexão de descarga da garrafa de extinção de fogo, o que pode tornar sem
efeito um disparo comandado, quando houver fogo na aeronave, fato este que
coloca em risco a segurança de vôo.

Como esta condição pode existir em garrafas de agente extintor do
mesmo tipo, esta Diretriz de Aeronavegabilidade está sendo emitida para
determinar procedimentos de inspeção e substituição do componente afetado.

Considerando que a situação existente requer a adoção imediata de uma
ação corretiva, fica configurada a causa justa para impor, sem prévio aviso,
o cumprimento desta Emenda, no menor prazo possível.

Em função do exposto acima, o RBHA 1301/01 fica modificado pela
adição da presente Diretriz de Aeronavegabilidade:

DA Nº 88-06-02 - PACIFIC SCIENTIFIC - Emenda 1301/01-543, aplicável às
garrafas de agente extintor H.T.L. P/N 33200002, instaladas em aeronaves BAe
125, entre outras.

O cumprimento desta DA deve ser efetuado antes de 31 de maio de 1989,
de acordo com as instruçoes contidas no Service Bulletin 26-28 emitido pela
BRITISH AEROSPACE em 14105/88 e Alert Service Bulletin 35203023-26-A-1
emitido pela PACIFIC SCIENTIFIC em 15 de março de 1988.

Registre a incorporação desta DA no documento aplicável.

Esta Emenda torna-se efetiva em 28 de junho de 1988.

Maj Brig do Ar - LUIZ CARLOS BOAVISTA ACCIOLY
Diretor do CTA

NOTA: Original da DA assinado e emitido em 28 Jun 1988.  Este documento foi reeditado em
formato eletrônico em 24 Jan 2001 e seu texto é idêntico ao original.


