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unidade pode ser fixada em caixas de parede retas ou in-
clinadas a 20° e em baterias de painéis modulares.

Schneider Electric forma parceria com 
Chilldyne para aumentar suporte a TI 
refrigerada a líquido
Schneider Electric Portugal 
Tel.: +351 217 507 100 · Fax: +351 217 507 101
pt-atendimento-cliente@schneider-electric.com · www.se.com/pt

A Schneider Electric estabeleceu uma aliança com a Chilldy-
ne, empresa pioneira em soluções de refrigeração a líquido 
para datacenters, em que a Schneider Electric irá fornecer a 
solução de refrigeração a líquido com pressão negativa da 
Chilldyne, complementando o seu portefólio completo de 
soluções e sistemas de refrigeração Uniflair para melhorar 
a sustentabilidade e eficiência dos datacenters.

A Chilldyne patenteou a tecnologia de refrigeração a lí-
quido com pressão negativa, que permite uma refrigeração 
à prova de fugas para os chips e GPU de temperatura mais 
elevada existentes no mercado. A pressão negativa mitiga o 
risco, reduz o custo total de refrigeração e aumenta o tempo 
de atividade dos servidores. Esta parceria permitirá à Sch-
neider Electric garantir a sua distribuição global, juntamente 
com serviços e assistência.

A parceria permite que projetistas de sistemas e clien-
tes se sintam confiantes para implementar a mais recente 
computação de alto desempenho refrigerada a líquido, ao 
mesmo tempo que melhora a eficiência energética, otimiza 
os espaços disponíveis e alcança um custo total de proprie-
dade de excelência mundial. Chegou a próxima evolução 
em soluções de refrigeração para datacenters sustentáveis 
– e é melhor, mais barata e mais eficiente do que a anterior 
refrigeração a ar.

Bernstein: o seu parceiro para zonas ATEX
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

A BERNSTEIN AG é uma referência mundial no campo da tec-
nologia de segurança para a indústria elétrica, química e me-
cânica. Com 70 anos de atividade, o fabricante BERNSTEIN 
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recomenda e fornece soluções e equipamen-
tos aos seus clientes.

Em aplicações de segurança e em am-
bientes explosivos (zonas 1, 2, 21 e 22), as 
soluções do fabricante BERNSTEIN são a 
interligação entre o nível de integridade de 
segurança (SIL) e a proteção contra explosão 
(ATEX). Tendo como prioridade a satisfação 
do cliente, para o fabricante BERNSTEIN, a 
garantia de qualidade e os requisitos indivi-
duais de cada cliente são aspetos centrais do 
seu trabalho diário.

O fabricante BERNSTEIN, como uma re-
ferência na redução de custos e na otimiza-
ção dos seus processos de produção, apre-
senta soluções e equipamentos ATEX que 
para além de muitas vantagens técnicas, são 
também uma vantagem económica para os 
seus clientes. Todos os equipamentos da 
BERNSTEIN têm as aprovações e os certifi-
cados de inspeção que cumprem com todas 
as normas da Diretiva EU ATEX e da Diretiva 
Máquinas. Para mais informações consulte a 
equipa comercial da Alpha Engenharia ou vi-
site o website em www.alphaengenharia.pt/
PR10.

Auto-Sueco Portugal equipa 
Azores Cloud
Auto-Sueco Portugal, S.A.
Tel.: +351 226 150 300
sdmo@autosueco.pt · www.sdmo.autosueco.pt 

A "Azores Cloud", anunciada em 2016, visa 
estimular a interação entre os cidadãos e a 
Administração Pública Regional utilizando 
meios digitais.

A Auto Sueco Portugal teve o prazer de 
colaborar com o projeto de forma a garantir 
energia socorrida a duas plataformas que se-
rão instaladas nas ilhas de Ponta Delgada e 
Terceira. Cada plataforma está equipada com 
um gerador D275 de 275 kVA ESP, um reser-
vatório de 3000 litros de capacidade e um 
sistema automático de trasfega que garante 
uma autonomia total ao grupo eletrogéneo 
de mais de 75 horas a 75% da sua potência 
prime.

Hoje, os proprietários de datacenters 
procuram maneiras mais sustentáveis de 
alimentar as suas instalações e reduzir as 

emissões de carbono. Avaliar as necessida-
des do datacenter e projetar um sistema de 
energia modular e escalonável é crucial para 
otimizar a disponibilidade, reduzir o uso de 
energia e garantir economias significativas.

Electro Siluz: novo ano, novas 
histórias e novas conquistas
Electro Siluz, S.A.
Tel.: +351  225  420  350 · Tlm.: +351 933 178 593
www.electrosiluz.pt · www.electrosiluz.com
comercial@electrosiluz.pt

Os dois últimos anos vão ficar, para sempre, 
na história da Electro Siluz. Não só porque ti-
veram de se adaptar rapidamente a uma nova 
realidade, que acreditam que veio para ficar, 
mas, acima de tudo, porque permitiu que a 
empresa valorizasse o que é importante.

Na Electro Siluz acreditam que são capa-
zes de fazer o melhor, mantendo os valores de 
sempre, a vontade de crescer e de continua-
rem a ser considerados o parceiro que está 
à altura das necessidades dos seus clientes. 
Valorizam o empenho, o apoio e o profissio-
nalismo de todos os colaboradores, fornece-
dores e, claro, a preferência dos seus clientes. 

Seguindo a mesma direção, em 2022 na 
Electro Siluz pretendem criar novas histó-
rias, conquistar novos desafios e cimentar a 
sua posição no mercado, porque acreditam 
que “juntos construímos o nosso Futuro”.

F.Fonseca apresenta o sistema 
de marcação a laser mp-LM3 da 
Murrplastik
F.Fonseca, S.A. 
Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910
ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com  

 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

A máquina de marcação a laser mp-LM3, 
da Murrplastik é o primeiro sistema de im-
pressão universal com gravação a laser para 

etiquetas de metal e de plástico. Este siste-
ma estabelece um novo padrão de qualida-
de na marcação dos mais variados tipos de 
etiquetas. A densidade ótica da marcação 
e a velocidade do laser são configuráveis, 
permitindo um acabamento à medida das 
necessidades. A impressora mp-LM3 não 
necessita de consumíveis para a sua ope-
ração, sendo a solução ideal para volumes 
de marcação médios-altos em que a quali-
dade de marcação é o padrão de exigência. 
Com a mp-LM3 é possível fazer marcações 
de bornes, fios, cabos, sinalização, disjunto-
res, contactores, relés, placas de caracterís-
ticas e muito mais. O processo de marcação 
das etiquetas é automático e utiliza um car-
regador com capacidade para 40 placas que, 
após a marcação laser, saem através do dis-
pensador sem necessidade de intervenção 
externa.

Esta impressora de marcação a laser 
vem equipada com uma porta USB e uma 
porta Ethernet para uma operação simplifi-
cada através do software ACS da Murrplastik, 
sendo indicada para aplicação em qualquer 
indústria, independentemente do setor de 
atividade.

Abordagens de sistemas 
integrados na Rutronik System 
Solutions 
RUTRONIK Elektronische Bauelemente GmbH
Tel.: +351 252 312 336 · Fax: +351 252 312 338
rutronik_pt@rutronik.com · www.rutronik24.com

A RUTRONIK investe, cada vez mais, nas suas 
capacidades de investigação e desenvolvi-
mento reunindo competências especializa-
das no Rutronik System Solutions. O objetivo 
é implementar tecnologias muito inovadoras 
em soluções de sistemas, parcialmente pa-
tenteados, para desafios complexos. Estas 
soluções são adaptadas às necessidades 
do cliente, permitindo à RUTRONIK acelerar 
significativamente o seu posicionamento no 
mercado fornecendo, aos seus clientes, valor 
acrescentado. 

A transformação digital, a inteligência 
artificial e os novos materiais compostos 
estão a dar novos impulsos à indústria e 
a desempenhar um papel importante no 
futuro tecnológico. Neste contexto, a RU-
TRONIK combina capacidades internas e 
externas através do Rutronik System Solu-
tions, expandindo as suas capacidades de 
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fusível (ISF), base de neutro e uma platine para fixação 
destes equipamentos. A eletricação da portinhola com a 
platine é agora mais rápida, eficaz e versátil, permitindo até 
três posições alternativas de instalação.

A caixa é fabricada em poliéster reforçado a fibra de 
vidro, é resistente à corrosão, aos agentes químicos e aos 
raios ultravioletas, é auto-extinguível, tem classe II de iso-
lamento, é livre de halogéneo e silicone e apresenta índices 
de protecção IP45/IK10. De cor cinza RAL 7035,  a port-
inhola está preparada para a montagem saliente, semi-
embutida e embutida com remate à face da parede. Na 
versão de porta com fechadura, está ainda disponível um 
acessório para a selagem da portinhola.

Boxline KOMBO: uma caixa Out of the BOX
JSL – Material Eléctrico, S.A.  
Tel.: +351 214 344 670 · Fax: +351 214 353 150
Tlm.: +351 934 900 690 · 962 736 709 
info@jsl-online.net · www.jsl-online.com

A JSL apresenta duas 
novas referências de 
caixas estanques Bo-
xline com entradas 
mistas: J100-MK - 
Caixa com entradas 
mistas (Concêntrica: 
M25, M20/PG13,5 e 

com Boquilhas M25); e J80-MK - Caixa com entradas mis-
tas (Concêntrica: M25, M20/PG13,5 e com Boquilhas M25)

Abertura fácil com novo desenho das entradas con-
cêntricas para uma abertura perfeita ao impacto. Permite 
utilizar, na mesma caixa, uma multiplicidade de acessó-
rios, reduzindo a quantidade de referências de caixas por 
tipologia/finalidade de instalação. 

É possível executar instalações elétricas com uma 
só referência de caixa com recurso a bucins (M25, M20, 
PG21, PG16, PG13,5), boquilhas roscadas (R25, R20, R16.) 
e boquilha estanque IP66: cabos de 3,5 a 25 e tubos de 
16 mm,2 mm e 25 mm. Todos os acessórios de encaixe 
direto, sem modificações ou retificações de aberturas. Um 
verdadeiro “canivete suíço” no que diz respeito a caixas es-
tanques premium e livres de halogêneos na JSL.

DI-SORIC: medição da distância 
em aplicações de automação
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

Em automação existem 
diferentes tipos de aplica-
ção: desde a medição do 
nível de um fluido; o posi-
cionamento de um objeto  
até ao controlo de qualida-
de. E cada aplicação tem 
requisitos particulares – 

como por exemplo, relativamente à qualidade da superfície 
do objeto; às características de precisão da medida; eleva-
das resoluções; medições em objetos brilhantes ou escu-
ros; longas distâncias e elevada imunidade à luz ambiente 
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– e por isso a escolha do sensor desempenha um papel decisivo. 
O catálogo do fabricante di-soric inclui diferentes gamas de produ-
tos de sensores fotoelétricos e de sensores ultrassónicos que são 
a solução perfeita para a medição de distância da sua aplicação. 
Estes sensores destacam-se pela sua inovação: funções IO-Link; 
vários tamanhos e características de desempenho robustas em 
todas as tecnologias. Por exemplo, com as inovadoras funções IO-
-Link é possível implementar certas tarefas de medição, como a 
medição da espessura ou evitar a interferência mútua de vários 
sensores.

Os sensores do fabricante di-soric permitem medições de dis-
tâncias, com resoluções de mm ou de µm, do nível do fluido; do po-
sicionamento ou da monitorização precisa do tamanho do objeto.

Para mais informações consulte a equipa comercial da Alpha 
Engenharia ou visite o website em www.alphaengenharia.pt/PR43.

F.Fonseca apresenta o novo sensor ótico para 
deteção e contagem de pessoas: HPD3 da Steinel
F.Fonseca, S.A. 
Tel.: +351 234 303 900 · Fax: +351 234 303 910

ffonseca@ffonseca.com · www.ffonseca.com  
 /FFonseca.SA.Solucoes.de.Vanguarda

O HPD3, da Steinel é um sistema 
ótico extremamente sensível, pois 
não só deteta a presença de pes-
soas como também as conta. Jun-
tamente com os sensores de tem-
peratura e humidade incorporados, 
permite um controlo ainda mais 

preciso do aquecimento, ventilação e ar-condicionado em salas de 
reunião e escritórios. Nos sistemas de gestão FlexDesk, os senso-
res Steinel HPD disponibilizam uma plataforma fiável a partir da 
qual se pode otimizar a utilização do espaço em edifícios.

O sensor ótico HPD3 é indicado para as mais variadas aplica-
ções, as quais passam por centros comerciais, edifícios de servi-
ços, escolas, escritórios e espaços de trabalho, hospitais, hotéis e 
lares.

Série MPQ60W: conversores para aplicações 
médicas 2xMOPP (60 W)
OLFER
Tel.: +351 234 198 052 · Fax: +351 234 198 053
portugal@olfer.com · www.olfer.com

A OLFER Electronics apresenta-
-lhe a série MPQ60W com 2xMO-
PP para proteção do paciente do 
seu fornecedor P-DUKE. São con-
versores DC/DC de alto desempe-
nho, amplamente utilizados em 
aplicações médicas e domésticas 

tais com tratamento a laser, sistemas eletrocirúrgicos, cadeiras de 
fisioterapia, estética médica, dispositivos endoscópicos, monitori-
zação de doentes, administração de medicamentos, arcos em C, 
desfibrilhação e ar de ambulância, entre outros.

Esta série é certificada por IEC / EN / ANSI / AAMI ES 60601-1, 
IEC / EN 60601-1-2, 4.ª edição e IEC / EN / UL 62368-1. Concebi-
do com isolamento reforçado de 5000 Vac 2 x MOPP, tensão de 
funcionamento de 250Vac e espaço sem ar de 8 mm para evitar o 
sobreaquecimento. Estes conversores também podem ser utiliza-
dos para equipamento de peças mais delicadas do tipo FC (cardiac 
float), devido à sua baixa corrente de fuga (inferior a 4,5 μA).

Estes dispositivos de alta densidade de potência fornecem 
uma potência de 60 W em formato de um quarto de tijolo (quarter 
brick). O desenho do transformador está patenteado permitindo 
que os conversores funcionem com uma eficiência até 92,5%. O 
processo de fabrico e construção são otimizados, certificados 
de acordo com a norma ISO 13485 para assegurar a sua má-
xima fiabilidade. Têm um intervalo de entrada 4:1 de 9-36 Vdc 
e 18-75 Vdc. Estão equipados com proteções contra sobre/sub-
tensão, sobrecorrente, curto-circuito e sobreaquecimento. Além 
disso, o choque e a vibração são compatíveis com a norma MIL-
-STD-810F. Com uma altitude operacional até 5000 metros e um 
amplo intervalo de temperatura ambiente de funcionamento de 
-40 °C a + 105 °C. 

Estes conversores são a escolha ideal para alimentar qualquer 
aplicação médica onde é necessária a máxima segurança.

FastConnect da igus reduz tempo de confeção 
de cabos até 46%
igus®, Lda.
Tel.: +351 226 109 000 
info@igus.pt · www.igus.pt

 /company/igus-portugal
 /IgusPortugal

A igus oferece agora um novo 
cabo chainflex Profinet para uma 
rápida montagem dos cabos nas 
aplicações, para isso conta com a 
tecnologia FastConnect, que asse-
gura que o cabo pode ser facil-
mente descarnado com apenas 
alguns passos. Isto permite que o 

tempo de montagem seja reduzido em 46%. Ao mesmo tempo, o 
novo cabo Profinet tem uma longa duração de vida, especialmente 
na utilização dinâmica em calhas articuladas e uma garantia até 
36 meses.

O Profinet é o sistema de comunicação Ethernet industrial 
mais difundido no mundo. Graças à tecnologia Profinet, podem ser 
transmitidos elevados volumes de dados até 100 Mbit/s, com base 
no protocolo Ethernet. Os cabos Profinet são frequentemente uti-
lizados em máquinas-ferramentas, máquinas de manipulação ou 
embalagem, combinados com os conectores RJ45. Muitos fabri-
cantes e operadores de manutenção já confiam nos sistemas de 
calhas articuladas e cabos prontos a ligar, mas alguns utilizadores 
precisam de cabos em bobine para cortar e cravar conectores à 
medida. Este pode ser o caso, por exemplo, se os cabos tiverem de 
ser guiados através de orifícios de bucins para o interior dos qua-
dros elétricos. Aqui, a única coisa que pode passar é o cabo, mas 
não os conectores. Para colocar rapidamente os conectores no 
cabo, a igus desenvolveu a tecnologia FastConnect para os seus 
cabos chainflex Profinet muito flexíveis. Isto assegura que o novo 
CF898.061.FC pode ser descarnado e equipado com conectores 
com apenas alguns passos.

O cabo, os conectores e a ferramenta de descarnagem: é tudo 
o que o eletricista precisa para a montagem, para isso a igus con-
cebeu um revestimento interior, uma malha e um revestimento ex-
terior de tal forma, que o utilizador só tem de passar a ferramenta 
uma vez, depois remover o isolamento, inserir o conector e fechá-
-lo. Em todo o processo poupa 46% no tempo, em comparação 
com a descarnagem convencional de um cabo clássico com um 
alicate e uma faca. Como todos os produtos igus, o CF898.061.
FC é também testado no laboratório de testes. Os testes em curso 
com calhas articuladas, o cabo Profinet já ultrapassou com suces-
so a marca dos 7,8 milhões de cursos percorridos. 
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360º, mantendo uns admiráveis 120 lm/W, com toda a segurança 
e dissipação eficaz. Esta característica promove uma utilização 
efetiva dos refletores existentes em muitas luminárias. Original-
mente tem uma base de casquilho em E27, contudo o conversor 
que acompanha a lâmpada facilita uma transição rápida para uma 
base de casquilho E40.

Das potenciais aplicações da lâmpada, evidencia-se a sua uti-
lização em fábricas, instalações industriais, armazéns, pavilhões, 
assim como, parques de estacionamento, por exemplo. O índice 
de proteção IP65 possibilita a sua instalação no exterior, sendo de 
frisar que a aplicação outdoor só será totalmente eficaz, se existir 
um bom isolamento à prova de água entre o casquilho e a base 
da lâmpada. Destaca-se ainda o facto de esta lâmpada estar pre-
parada para trabalhar em exclusivo com tensão de 230 VAC, pelo 
que a sua instalação requer uma remoção prévia de balastros e 
ignitores.

A lâmpada CORNLIGHT da LEDUP é disponibilizada ao merca-
do nas potências de 40 W e 50 W e na temperatura de cor 5700K. 
Mais informações em www.ledup.pt. LEDUP – Juntos, hoje, ilumi-
namos o Futuro!

WACHENDORFF: encoder/codificador 
incremental WDGI – a nova referência 
na indústria
Alpha Engenharia 
Tel.: +351 220 136 963 · Tlm.: +351 933 694 486
info@alphaengenharia.pt · www.alphaengenharia.pt

 /AlphaEngenhariaPortugal/

O fabricante Wachendorff Auto-
mation atualizou completamente 
os encoders incrementais da sé-
rie WDG, cujo diâmetro do corpo 
é de 58 mm. Isto significa que: 
toda a série WDG migrou para a 
série WDGI. Mas, para si, como 

utilizador, o que realmente importa são as vantagens da atuali-
zação do novo encoder: com um  design mais moderno  e 
com características técnicas superiores. A gama de temperatu-
ra de funcionamento do codificador standard WDGI com saída 
de conector foi aumentada para temperaturas entre –40 °C e 
+85 °C. Esta gama de temperatura aumentada também existe, 
como opção, nos codificadores com saída de cabo, ampliando 
assim a gama de aplicações possíveis, sem pôr em causa a vida 
útil do codificador.

Nos codificadores WDGI há, também, opções com resoluções 
(gama de impulsos por rotação) de 1200 ppr com frequências até 
600 kHz (TTL) ou 2 MHz (HTL). Por conseguinte, estes encoders 
com resoluções elevadas podem ser instalados em aplicações 
com velocidades elevadas, aumentando consideravelmente a pre-
cisão da medição da máquina.

A versão WDGI58D, para aplicações exigentes, suporta cargas 
no rolamento 25% acima do seu modelo antecessor (isto é, supor-
ta cargas máximas, axiais e radiais, de 500 N). É por isso que o 
fabricante Wachendorff garante baixos custos de manutenção e 
uma longa vida útil para os encoders. A opção da membrana au-
toadesiva reforça a garantia que o codificador é robusto, mesmo 
quando há uma alteração brusca da temperatura  – por exemplo, 
na utilização de máquinas de trabalho amovíveis, geralmente, em 
ambientes com elevada humidade no ar. Embora, o grau de pro-
teção dos codificadores do fabricante Wachendorff Automation 
possa chegar ao IP67 e, também, por isso são bastante resistentes 
a ambientes exigentes. O corpo do novo codificador é de alumínio 
fundido. É por isso que, ao contrário do zinco fundido que é usado 

habitualmente, é possível ter um revestimento em pó que ecolo-
gicamente mais correto. Assim, os clientes podem escolher a cor 
que desejam com a consciência limpa.

Uma das característica especiais deste novo encoder, em 
resultado das solicitações do cliente, é a existência de uma sa-
liência na tampa do corpo do encoder, que permite a fixação de 
um rótulo (por exemplo, para identificação do sistema / locali-
zação). Para mais informações consulte a equipa comercial da 
Alpha Engenharia ou visite o website em www.alphaengenharia.
pt/PR39.
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A Schneider Electric cons-
truiu um datacenter no novo 
campus da Universidade de 
Birmingham Dubai. Os estu-
dantes e o corpo docente vão 
beneficiar de um dos mais 
avançados datacenters dos 

Emirados Árabes Unidos – uma instalação de alto desempenho e 
alta eficiência energética que reflete as ambições de sustentabili-
dade da Universidade – que proporcionará poupanças de energia 
até 15% enquanto opera com o máximo desempenho. Está a ser 
construído com base em tecnologias da Schneider Electric, sendo 
implementado pela empresa integradora de sistemas CDW. Foi de-
senhado para ser o mais eficiente possível em termos de energia, 
e inclui recursos como a gestão remota e o benchmarking de de-
sempenho em comparação a milhares de outros datacenters em 
todo o mundo. Conectado ao campus da Universidade de Birmin-
gham no Reino Unido, o datacenter permitirá trocas rápidas de da-
dos entre os dois locais.

As novas instalações da Universidade de Birmingham Dubai 
foram projetadas como um Smart Campus, com tecnologias que 
permitem o ensino e aprendizagem inovadores e multidisciplina-
res. Os estudantes e o corpo académico vão dispor de WiFi6, a 
próxima geração da conectividade sem fios, que apoiará a apren-
dizagem em todo o campus e entre os EAU e o Reino Unido. A 
tecnologia facultada pela Schneider Electric abrange hardware e 
software e inclui unidades de distribuição de energia Easy Metered 
Rack (Rack PDU) para uma monitorização remota e em tempo real 
da utilização de energia, e para a gestão de energia em cargas co-
nectadas. Os dispositivos de fonte de alimentação ininterrupta ga-
rantem o abastecimento de energia de reserva em caso de falhas 
de eletricidade repentinas, e os encaixes Easy Rack simplificam o 
design e a manutenção do Data Center.

Além disso, o software EcoStruxure IT da Schneider Electric 
oferece um conjunto de recursos para melhorar as operações do 
datacenter – cuja equipa será capaz de monitorizar, gerir e otimi-
zar a utilização de energia em servidores, equipamentos de refri-
geração e equipamentos elétricos, tanto no local como remota-
mente. A cibersegurança integrada reduzirá o risco de ocorrência 
de falhas de segurança, fazendo avaliações da vulnerabilidade de 
todos os dispositivos no datacenter. Graças à analítica baseada na 
cloud do EcoStruxure IT, os dados da infraestrutura do datacenter 
podem ser comparados, de forma anónima, com os de milhares 
de outros datacenters, ajudando as equipas operacionais a com-
preender melhor o que podem fazer para melhorar o desempenho, 
a eficiência e a saúde dos equipamentos.
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DESCRIÇÃO DA GAMA 
Disponível nas alturas de 100 mm e 150 mm; larguras 
de 150 mm até 900 mm, fornecido em comprimentos 
de 3 e 6 metros. Todos os acessórios de interligação, 
curvas, tês, cruzamentos, subidas e descidas podem 
ser fornecidos com diferentes raios de curvatura, 300, 
450 e 600 mm.

SEGURANÇA EM CASO DE INCÊNDIO
• Material não inflamável (Classe I - ASTM E84);
• Auto-extinguível (UL 94 “V0” Classificado);
• Livre de halogéneos;
• Baixo índice de propagação de chamas;
• Baixa densidade de fumo.

ISOLAMENTO
• Material extremamente isolante (>7 kV/m);
• Não há necessidade de ligação à terra.

SEM MANUTENÇÃO
• Sem corrosão;
• Sem corrosão eletrolítica;
• Não há necessidade de pinturas e vernizes protetores.

FATORES DE DESEMPENHO:
1. Resistência à corrosão;
2. Extremamente leve;
3. Excelentes características em caso de incêndio;
4. Excelente capacidade de carga;
5. Isolamento;
6. Elevada durabilidade.

MÁXIMA CAPACIDADE DE CARGA
• 149 kg/m com espaçamento entre suportes de 3,6 mts 

(segundo NEMA 12C) para aba com altura de 100.
• 149 kg/m com espaçamento entre suportes de 6,0 mts 

(segundo NEMA 20C) para aba com altura de 150.

DIMENSÕES STANDARD DISPONIVEIS:
• Larguras de 150-200-300-400-450-500-600-750-900 mm;
• Alturas de 100 mm e 150 mm;
• Comprimentos de 3 e 6 mts.

ÁREAS DE APLICAÇÃO
• Estação de tratamento de águas residuais;
• Centrais elétricas;
• Indústria mineira;
• Instalações químicas;
• Instalações onshore/offshore;
• Túneis;
• Produção alimentar;
• Aplicações solares e fotovoltaicas. 
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