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BELGO

CLICANDO EM CIMA DA
IMAGEM DO PRODUTO VOCÊ
SERÁ REDIRECIONADO
PARA A PÁGINA DO
FABRICANTE

A MELHOR ESTRUTURA EM LOGÍSTICA DE PRODUTOS PARA INDÚSTRIAS NO BRASIL

www.modenacontroles.com.br

MANUAL DE NAVEGAÇÃO

ESTE É UM CATÁLOGO INTERATIVO

ÍNDICE

FESTO - OFFICIAL PARTNER
Linha de tratamento de ar I
Linha de tratamento de ar II
Tubos e Conexões
Atuadores com Haste
Atuadores sem Haste
Atuadores Rotativos
Atuadores Guiados
Válvulas Direcionais
Válvulas Proporcionais
Terminais de Válvula
Pressostatos, Transmissores e Sistemas para Vácuo
Garras Pneumaticas e Elétrica
Atuadores, Sensores de Posição e Posicionadores
Válvulas de processo, esfera e Namur

SIEMENS - PARCEIRO CONECTADO
Automação industrial
Baixa tensão I
Baixa tensão II

PILZ - OFFICIAL PARTNER
Botões de emergência
Cortina de luz de segurança
Chaves de segurança
Minicontrolador de segurança
Relés de segurança
Scanner de segurança à laser
Sistema de porta de segurança

www.modenacontroles.com.br

Interface de controle RFID
Módulos inteligentes e IO-Link Masters
Sensores capacitivos
Sensores Ethernet
Sensores Indutivos
Sensores Óticos
Sensores Ultrassônicos

PHOENIX CONTACT - OFFICIAL PARTNER
Amplificadores condicionadores de sinal
Cabeamento de sensor e atuador
Caixa de sensor e atuador
Distribuidores e adaptadores
Ethernet Industrial
Fontes de alimentação
Medição de tensão e controle
Módulos de relé

REXROTH
Válvulas direcionais de carretel
Válvulas direcionais proporcionais
Unidade Hidráulica, Placas e Blocos Manifold
Pressostatos eletrônicos
Motores fixos
Filtros de linha
Cilindros hidráulicos
Bombas de engrenagem externa
Acumuladores e acessórios

PRESSMAT
Mesas, Peinéis e Caixas
Centro de controle de motores

www.modenacontroles.com.br

ÍNDICE

PEPPERL+FUCHS - OFFICIAL PARTNER

Manômetros e Vacuômetros
Manômetros digitais
Sensores de pressão
Transmissores de processo
Selos diafragma
Chave de nível tipo boia
Sondas de nível
Chaves de fluxo
Termopares
Termorresistências
Transmissores de temperatura
Poço termométrico
Indicadores digitais
Termômetros anlógicos
Termostatos

GENEBRE
Válvulas Industriais
Purgadores, filtros, conexões e hidrometro
Válvulas e filtros

CONTEMP - REVENDEDOR AUTORIZADO
Controladores e indicadores de temperatura e processos
Indicadores de processo e temperatura
Contadores e temporizadores
Módulo de potência tiristorizados
Transmissores de umidade e temperatura

BELGO
Barreiras físicas para máquinas e equipamentos

www.modenacontroles.com.br

ÍNDICE

WIKA - OFFICIAL PARTNER

SÉRIE MS

PARA PROCESSOS QUE PRECISAM REALIZAR O TRATAMENTO DE AR

Para prolongar a vida útil de seus componentes e sistemas
minimizando falhas e defeitos. Com componentes da série
combinada MS, é possível obter vazões otimizadas com
tamanhos menores e custos mais baixos.
Unidade de tratamento de ar comprimido,
e coalescentes,
com diferentes graus de
reguladores de pressão, válvulas de abertura e
fechamento, válvulas alimentação progressiva,
reguladores de pressão proporcional e módulos
distribuição.

VÁLVULAS DE ABERTURA
E FECHAMENTOS

MÓDULO DE EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA

VÁLVULAS SOFT-START
ELETRICA

ACESSÓRIOS

UNIDADES
COMBINADAS
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VOLTAR
AO MENU

PNEUMÁTICA

Linha de Tratamento de Ar

SÉRIE MS

PARA PROCESSOS QUE PRECISAM REALIZAR O TRATAMENTO DE AR

Para prolongar a vida útil de seus componentes e sistemas
minimizando falhas e defeitos. Com componentes da série
combinada MS, é possível obter vazões otimizadas com
tamanhos menores e custos mais baixos.
Unidade de tratamento de ar comprimido,
e coalescentes,
com diferentes graus de
reguladores de pressão, válvulas de abertura e
fechamento, válvulas alimentação progressiva,
reguladores de pressão proporcional e módulos
distribuição.

FILTROS REGULADORES

FILTROS SECADORES

VÁLVULA REGULADORA
DE PRESSÃO

FILTROS FINOS

VÁLVULAS
PROGRESSIVAS
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VOLTAR
AO MENU

PNEUMÁTICA

Linha de Tratamento de Ar

PARA APLICAÇÕES CONVENCIONAIS OU EM CONDIÇÕES EXTREMAS
Podem ser aplicados em altas temperaturas, respingos de solda,
pH elevado e hidrólise.

Conexões pneumáticas, instantâneas, metálicas, termoplásticas,
inox, engates rápidos, silenciadores e tubos flexíveis com
diâmentro externo calibrado.
A nossa gama de tubos contempla todos os tipos de tarefas e
você pode encontrar a tubulação adequada para todos os
setores.

TUBOS FLEXÍVEIS
CORES VARIADAS

CONEXÕES
ESPECIAIS

CONEXÕES
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PNEUMÁTICA

Tubos e Conexões

PARA PROCESSOS QUE PRECISAM DE ALTO DESEMPENHO

Esses são atuadores pneumáticos para a execução de
movimentos lineares.
A energia aplicada ao pistão é transferida por uma haste
para as peças que são movidas.
Dependendo do diâmetro, são possíveis forças de
compressão até 50 KN a 6 bar.
São produtos consagrados que oferecem desempenho
máximo, alta produtividade e tecnologia de ponta.

ATUADORES DSNU

ATUADORES DSBG

ATUADORES DSBC

ATUADORES ADN
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PNEUMÁTICA

Atuadores com haste

PARA FUNÇÕES DE ACIONAMENTO SIMPLES

Nos atuadores lineares pneumáticos sem haste a
energia é transferida pela conexão lateral para o pistão.
O espaço de instalação necessário é consideravelmente
menor do que com o cilindro de haste comparável.
A conexão ao pistão é feita mecanicamente por uma uma
ranhura no corpo ou magneticamente por meio do corpo
fechado.

ATUADORES DLGF

ATUADORES DGC

ATUADORES DGC-K
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PNEUMÁTICA

Atuadores sem haste

PRECISÃO MUITO ELEVADA NAS POSIÇÕES FINAIS

Atuadores pneumáticos semi rotativos para aplicações
convencionais e atuadores rotativos para processos.
Os atuadores pneumáticos semirrotativos da Festo permitem
movimentos com um ângulo de rotação até 270°.
Caracterizam-se pela precisão excelente, alto desempenho e
uma grande diversidade de versões.

ATUADORES DRRD

ATUADORES DRVS

ATUADORES DFPD
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PNEUMÁTICA

Atuadores Rotativos

ALTAMENTE PRECISOS, RESISTENTES E CONFIÁVEIS

O acionamento guiado tem o melhor desempenho do
mercado e oferece ótimas características de guia,
robustez e flexibilidade.
Ou seja, confiável, adaptável e resiliente - mesmo com
altos torques.
Forte, precisa e compacta, a versão "haste dupla" impressiona
através da guia de esferas recirculantes.
O resultado: a melhor precisão possível em aplicações de campo.

MINI GUIAS DGST

ATUADOR GUIADO DFM

ATUADOR GUIADO ADNGF

ACESSÓRIOS PARA ATUADORES
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PNEUMÁTICA

Atuadores Guiados

ELÉTRICAS E MANUAIS

As válvulas direcionais entregam alta performance e excelente
durabilidade para todas as suas tarefas diárias.
Todo o conhecimento e experiencia da Festo presentes na
composição desses produtos, que combina design moderno,
qualidade e robustez.

VÁLVULAS ISO 5599 VSVA

VÁLVULAS VUVS

VÁLVULAS VUVG

VÁLVULA BOTÃO

VÁLVULA ROLETE

VÁLVULA MANUAL VHER
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VÁLVULA MANUAL VHEF

PNEUMÁTICA

Válvulas Direcionais

PARA CADA APLICAÇÃO, OS PARÂMETROS ADEQUADOS

Com as Válvulas Proporcionais Festo até os trabalhos
específicos do cliente podem ser facilmente executados.
Tudo em um, máxima flexibilidade e ótima qualidade de
processamento.
Os modelos permitem tempos de comutação
extremamente curtos, operação silenciosa e um consumo
de energia muito reduzido.

VÁLVULAS VEAA

VÁLVULAS VPPX

VÁLVULAS VPPM

ACESSÓRIOS PARA VÁLVULAS
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PNEUMÁTICA

Válvulas Proporcionais

COMPACTO, RESISTENTE À VAZÃO

Variantes de terminais de válvulas para a montagem do
painel de controle, com régua de conexões para elevada
proteção contra corrosão.
Além disso, função Hot Swap para a troca das válvulas
com o processo em andamento.
Uso eficiente de energia através de operação reversa e
redução de pressão direcionada.

TERMINAIS MPA

TERMINAIS VTUG

TERMINAL VTEM 4.0

TERMINAIS VTSA
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PNEUMÁTICA

Terminais de válvula

Os sensores de pressão e vácuo medem a pressão na entrada do
sensor.
A célula de medição da pressão integrada no sensor é utilizada
para comparar a sobrepressão ou a pressão baixa aplicada no
sensor com a pressão ambiente predominante (célula de medição
da pressão relativa) e emití-la como um sinal elétrico.

PRESSOSTATOS SPAN

PRESSOSTATOS SPAU

GERADORAS INTELIGENTES OVEM

GERADORAS DE VACUO VN

CONJUNTO COM VENTOSA ESG
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TRANSMISSORES SPAW

GERADORAS DE VACUO OVEL

VENTOSAS VAS

PNEUMÁTICA

Pressostatos, Transmissores
e Sistemas para Vácuo

As garras e a tecnologia de vácuo da Festo oferecem soluções para
uma grande variedade de aplicações de manipulação pelo mundo.
As garras mecânicas podem ser controladas pneumática e
eletricamente.
As garras mecânicas também variam no número das mordaças.
Existem garras pneumáticas com duas mordaças em design de
garra paralelo, radial e angular. Também existem garras
pneumáticas com três mordaças.

GARRA PARALELA ELÉTRICA EHPS

GARRAS PARALELAS HGPP

GARRAS PARALELAS HGPD

GARRA DE TRÊS PONTOS HGDT

GARRAS PARALELAS HGPT

GARRAS ANGULARES DHWS
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GARRAS PARALELAS DHPS

GARRA RADIAL DHRS

PNEUMÁTICA

Garras Pneumaticas e
Eletrica

A Festo desenvolve soluções de automação de processos para
uma vasta gama de setores industriais.
Excelente relação custo-benefícios, com eficiência energética e
muito seguro.
Aproveitam sinergias valiosas e criam economias de escala,
permitindo o desenvolvimento e a implementação de
conceitos personalizados para o sistema de uma forma
rápida e econômica.

ATUADOR E ATUADOR ROBUSTOS COM ENCODER INTEGRADO

POSICIONADORES

SENSORES DE POSIÇÃO PADRÃO E EX
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PNEUMÁTICA

Atuadores, Sensores de
Posição e Posicionadores

A Festo desenvolve soluções de automação de processos para
uma vasta gama de setores industriais.
Algumas linhas de válvulas permitem aplicação sem pressão
diferencial também em circuitos de meios fechados, controlam
com bobinas magnéticas relativamente pequenas, altas pressões
em grandes dimensões nominais.

VÁLVULAS SOLENÓIDES E DE ASSENTO INCLINADO

VÁLVULAS ESFERA

VÁLVULAS COM INTERFACE NAMUR PADRÃO E EX

www.modenacontroles.com.br

PNEUMÁTICA

Válvulas de Processo,
esfera e Namur

A SIEMENS possui o melhor e mais completo catálogo de
produtos de automação industrial e digitalização da produção.
Afinal, busca soluções efetivas para acompanhar a quarta
revolução industrial, que já está impactando rapidamente os
processos industriais.
A automação industrial está sendo seguida pela digitalização da
produção, o objetivo é aumentar a produtividade, a eficiência, a
velocidade e a qualidade, resultando em maior competitividade
para as empresas no caminho para o futuro da indústria.

S7-1200 CLP DE PROCESSO + SAFETY

IHM 6AV

S7-1500 CLP DE PROCESSO + SAFETY
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AUTOMAÇÃO

Automação Industrial

A energia elétrica tem presença constante no dia-a-dia.
Por isso, uma boa instalação elétrica é essencial!
Os produtos Siemens de baixa tensão asseguram um
fornecimento de energia à prova de falhas, podendo ser
perfeitamente integrados.
Componentes para distribuição e proteção elétrica em baixa
tensão, com capacidade de comunicação que permitem a
integração em ambientes digitais automatizados, com fluxos de
energia transparentes, garantindo uma distribuição de energia
totalmente segura.

DISJUNTOR CAIXA ABERTA

DISJUNTOR CAIXA MOLDADA

DISJUNTOR MOTOR

MINIDISJUNTOR
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DISJUNTOR DR

ELÉTRICA

Baixa Tensão

A energia elétrica tem presença constante no dia-a-dia.
Por isso, uma boa instalação elétrica é essencial!
Os produtos Siemens de baixa tensão asseguram um
fornecimento de energia à prova de falhas, podendo ser
perfeitamente integrados.
Componentes para distribuição e proteção elétrica em baixa
tensão, com capacidade de comunicação que permitem a
integração em ambientes digitais automatizados, com fluxos de
energia transparentes, garantindo uma distribuição de energia
totalmente segura.

INVERSOR SINAMICS

SOFT STARTER

CONTATOR TRIPOLAR
BOTÕES E
SINALEIROS LINHA
ACT
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ELÉTRICA

Baixa Tensão

SEGURANÇA EM SITUAÇÕES DE PARADA DE EMERGÊNCIA

Graças às diferentes variantes, você obterá a parada de
emergência adequada para qualquer ambiente próximo da
instalação: desde botões luminosos, variantes com chaves ou
com colar de proteção, até o grau de proteção IP 67.
Os diferentes botões de parada de emergência estão disponíveis
na versão com caixa ou versão de montagem na estrutura superior.
Com a unidade de botão PITgatebox, você consegue controlar o
nterruptor e os sistemas de portas de proteção de modo simples e
flexível.

PITGATEBOX

PITESTOP
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SAFETY

Botões de emergência

PROTEÇÃO DOS DEDOS, MÃOS E CORPO.

As cortina de luz , também chamadas de barreiras de luz,
podem ser usadas em diversas as áreas da indústria nas quais
deve-se cumprir um conceito de segurança sem barreiras.
Graças às dimensões compactas e à instalação simples, as
cortinas de luz de segurança possibilitam um trabalho
ergonômico.
Por exemplo, em intervenções cíclicas do usuário, tais como
trabalhos de colocação ou alimentação e descarga de materiais.

PSEN OPII4H-S-30-060

PSENOPT
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SAFETY

Cortinhas de luz de
segurança

MONITORAMENTO IDEAL DE PORTA DE PROTEÇÃO

As chaves de segurança são usadas em diversos setores: Ao abrir
um dispositivo de proteção, é necessário, por exemplo,
parar os movimentos perigosos da máquina e evitar o religamento.
Neste caso, os dispositivos de proteção não podem ser transpostos
nem manipulados.
As chaves de segurança PSEN atendem a esses requisitos com
economia e eficácia, sendo ideais para o monitoramento da
porta de proteção e da posição.

PSENMECH

PSENCODE

PSENMAG
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SAFETY

Chaves de segurança

UNIDADES BÁSICAS PARA CADA APLICAÇÃO DE SEGURANÇA

Os pequenos sistemas de comando configuráveis PNOZmulti Mini
são utilizados principalmente para a implementação de mais de
três funções de segurança .
Todas as unidades básicas para os sistemas de controle pequenos
configuráveis PNOZmulti Mini atendem até PL e (EN ISO 13849-1)
e SIL CL 3 (IEC 62061), dependendo da aplicação .

PNOZ MULTI
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SAFETY

Chaves de
segurança

SEGURANÇA PERSONALIZADA PARA A SUA APLICAÇÃO

Com uma ampla área de aplicação de segurança, um para cada
função, sejam quais forem as suas necessidades.
A mais moderna tecnologia de segurança atual, com os relés
PILZ, você obtém o máximo em segurança e economia a um
custo baixo.
Funcionalidade bastante diversa em cada aparelho, os relé
oferecem tecnologia e segurança de forma ainda mais compacta,
flexível, rápida e eficiente.

PNOZ SIGMA

PNOZ X
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SAFETY

Relés de segurança

MONITORAMENTO DE ÁREA PRODUTIVA TAMBÉM EM SÉRIE

O scanner de segurança a laser PSENscan possibilita o
monitoramento bidimensional da superfície com um ângulo de
abertura de 275 graus e um alcance do campo de proteção de
até 5,5 metros. Graças à livre configuração dos campos de
advertência e de proteção, bem como à adequação às
particularidades da construção, eles podem ser integrados de
modo ideal nas mais variadas aplicações.
O scanner de segurança a laser PSENscan é apropriado
principalmente para a proteção de áreas estacionárias e móveis,
bem como para o monitoramento do acesso.

ACESSÓRIOS PARA
PSENSCAN

SCANNER DE SEGURANÇA
A LASER PSENSCAN
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SAFETY

Scanner de segurança a
Laser

MONITORAMENTO, BLOQUEIO E SEGURANÇA

Beneficie-se da elevada flexibilidade do nosso sistema de porta
de proteção!
Para a seleção, está disponível uma grande variedade de sistemas
com elementos de operação integráveis opcionalmente como
botão de pressão, interruptor com chave, botões iluminados e
parada da área.
Também são possíveis funções como parada de emergência e
destravamento de fuga.

PSENSLOCK

PSENSGATE

PSENMLOCK
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SAFETY

Sistemas de portas
Seguras

PARA QUALQUER TIPO DE APLICAÇÃO E AMBIENTE

No centro da ecnologia RFID estão os módulos de interface
DENTControl, uma linha completa que abrange Ethernet IP,
DeviceNet, Profibus-DP, Profinet, CC-Link, EtherCAT e Interface
Serial.
Além de uma ampla seleção de antenas de leitura/escrita e tags
para qualquer tipo de aplicação e ambientes.
Os tags RFID podem ser lidos ou escritos a longas ou curtas
distâncias, em movimento e em qualquer orientação em relação
a antena.

CONTROL INTERFACE UNIT
IC-KP-B17-AIDA1

CONTROL INTERFACE UNIT
IC-KP2-2HB21-2V1D

CONTROL INTERFACE UNIT
IC-KP2-2HB17-2V1D
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AUTOMAÇÃO

Interfaces de Controle
RFID

COMUNICAÇÃO PERFEITA EM TODOS OS NÍVEIS

Ao expandir sua linha de produtos de comunicação baseados em
Ethernete dispositivos de interface de campo com switches
Ethernet industriais, gateways seriais para Ethernet e mestres de
IO-Link com o padrão OPC UA, a Pepperl+Fuchs oferece agora
um portfólio abrangente que se integra perfeitamente à sua
fábrica, permitindo o fluxo de dados de dispositivos de campo
diretamente para a nuvem.

IO-LINK MASTER (EIP/MOD)
ICE2-8IOL-G65L-V1D

IO-LINK MASTER
ICE1-8IOL-G30L-V1D
IO-LINK MASTER
ICE1-8IOL-G60L-V1D

IO-LINK MASTER (EIP/MOD)
ICE2-8IOL-K45S-RJ45
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AUTOMAÇÃO

Módulos Inteligentes e IOLink Masters

Esses sensores podem ser usados para detectar objetos metálicos
e de diversos outros tipos de materiais.
Por este motivo eles são frequentemente utilizados para a detecção
de materiais sólidos, líquidos e granulares.
Suas principais Características: estão disponíveis em invólucros
cilíndricos e retangulares, alimentados por uma fonte AC ou DC,
oferecem ranges de detecção de 1 a 50 mm, ajustável por
potenciômetro em alguns modelos e suas versões NAMUR estão
disponíveis para uso em atmosferas explosivas

CBN10-F46-E2

CBB4-12GH70-E2

CCN15-30GS60-E2-V1

CJ15+U1+A2
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AUTOMAÇÃO

Sensores Capacitivos

COMUNICAÇÃO SEGURA EM TEMPO REAL EM TODOS OS NÍVEIS

Eles garantem a transferência de dados rápida e transparente em
instalações industriais exigentes e são um componente essencial
para a computação na nuvem e para a Indústria 4.0.
Na era da digitalização de processos de produção e instalações
industriais em rede, a transferência de dados em tempo real é um
ator-chave na adoção da Indústria 4.0.
A Ethernet industrial cria uma infraestrutura de rede consistente
em todos os níveis de negócios e de produção.

STATIONARY READ DEVICE
OPC120P-F201-B17

OPTICAL READING HEAD
PXV100-F200-B17-V1D
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AUTOMAÇÃO

Sensores Ethernet

Esses sensores são a solução ideal para aplicações que requerem
uma detecção sem contato altamente precisa de objetos metálicos
em máquinas ou equipamentos.
Como pioneira no invenção do primeiro sensor de proximidade e
líder de mercado, a Pepperl+Fuchs fabrica e fornece sensores de
alta qualidade, que atendem aos principais requisitos do setor
global da automação industrial. Nossa experiência, flexibilidade e
foco nas necessidades individuais de cada cliente pemitem o
desenvolvimento de soluções customizadas para diferentes tipos
de aplicações.

NBB20-U1-A2

NBB0,8-5GM25-E2

NBB15-30GM50-WS

NBB20-L2-A2-V1
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AUTOMAÇÃO

Sensores Indutivos

Há décadas a Pepperl+Fuchs desenvolve sensores industriais e
sistemas com os mais elevados padrões de qualidade para serem
usados no setor de automação de fábrica.
A linha completa de produtos abrange uma ampla variedade
de tecnologias inovadoras e altamente eficazes.
A linha de sensores padrão inclui: sensores de distância, tipo
barreira, difuso e retroreflexivos.

SENSORES PARA MEDIÇÃO DE DISTÂNCIA

SENSORES TIPO BARREIRA

SENSORES RETRO-REFLEXIVOS

SENSORES DE MODO DIFUSO
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AUTOMAÇÃO

Sensores óticos

Os sensores ultrassônicos são caracterizados pelo seu alto
desempenho, confiabilidade e versatilidade.
Eles exercem as tarefas mais complexas de um aplicação,
envolvendo detecção de objetos ou medição de nível com
precisão milimétrica. Nenhum outro método de medição
pode ser posto em prática com êxito em uma escala tão
grande e em tantas aplicações diferentes.
Esses dispositivos são extremamente potentes, o que os torna
adequados até mesmo para condições ambientais complexas.

UC2000-30GM-2EP-IO-V15

UB250-F12-EP-V15

UB400-12GM-E4-V1

UB800-18GM40-E5-V1
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AUTOMAÇÃO

Sensores Ultrassônicos

TRANSMITIR SINAIS COM SEGURANÇA

Secionar, adaptar, filtrar, amplificar: os nossos amplificadores
condicionadores de sinal garantem uma transmissão sem
interferências de seus sinais.
Desde os amplificadores condicionadores de sinal altamente
compactos de 6 mm, passando pelos amplificadores com
segurança funcional, as nossas famílias de amplificadores
condicionadores de sinal oferecem uma solução para todas as
aplicações de ajuste de sinais analógicos.

MINI ANALOG

MACX ANALOG
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ELÉTRICA

Amplificadores
condicionadores de sinal

CONECTAR COM SEGURANÇA

Conecte seus sensores e atuadores no campo de modo rápido
e seguro. A Phoenix Contact oferece programas de produtos
completos para o cabeamento de campo passivo.
Com os conectores montáveis é possível o cabeamento flexível
de diferentes comprimentos de cabo no local.
As mais variadas tecnologias de conexão proporcionam uma
conexão rápida e segura.

SACC E SAC
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ELÉTRICA

Cabeamento de sensor
e atuador

AGRUPAMENTO E DISTRIBUIÇÃO EFICIENTES

Com as caixas de distribuição você pode cabear de forma
rápida e clara no campo.
As caixas de distribuição agrupam, de modo simples, vários
condutores em um cabo tronco que se encontra conectado ao
controlador.
Graças à indicação de estado, você mantém inúmeros sinais sob
controle.

SACB-8/16-L- 5,0 80MC SCO
1401199

SACB-8/ 8-L-PUR SCO OTB 1,5M
1437245
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ELÉTRICA

Caixa de sensor e atuador

CABEAMENTO FLEXÍVEL

Máximo de possibilidades na distribuição de sinais ou na
adaptação de diferentes interfaces.
Os adaptadores e distribuidores permitem configurar seu
cabeamento de acordo com suas exigências.
A Phoenix Contect uma grande variedade de ligações e formatos
desde Snap-in até M8 e M12.

SAC-4P-M 8MS-M12FS
1519736

SAC-3P-MR/B-1L-Z SCO
1458554

SAC-5PY-M/2XF VP SH
1419920
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ELÉTRICA

Distribuidores e adaptadores

UMA REDE, TODAS AS POSSIBILIDADES

Os switches Ethernet são os nós de comunicação de sua rede
industrial.Eles asseguram uma troca de dados confiável e eficiente
e conseguem assegurar a robustez de sua rede.
Ethernet quer dizer: liberdade máxima na montagem da sua
infraestrutura. Com os produtos de Ethernet industrial da Phoenix
Contact, você utiliza todas as possibilidades que as redes Ethernet
oferecem.
Infinitamente flexíveis, potentes, integradas e rápidas.

SWITCHES ETHERNET

ETHERNET INDUSTRIAL
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ELÉTRICA

Ethernet industrial

ESPECIALISTAS EM ENERGIA

Maximize a disponibilidade de sua instalação com fontes de
alimentação de alta qualidade e com tecnologia de ponta.
Escolha, entre as amplas ofertas de diversas famílias de produtos,
a melhor fonte de alimentação para as suas necessidades.
Eles são especialmente adequados às demandas de diversas
indústrias, como a construção de máquinas e instalações, a
automação predial, a construção de navios e a tecnologia de
processos.

UNO POWER

TRIO POWER

QUINT POWER

STEP POWER
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ELÉTRICA

Fonte de alimentação

CONVERTER E MEDIR

Você encontra a solução adequada para os mais diversos
requisitos da tecnologia de medição de tensão e corrente.
Quer seja para a primeira instalação, quer seja para o
reequipamento rápido e simples.
Com os transdutores de corrente e de tensão, você converte
correntes contínuas, alternadas e distorcidas e tensões em um
sinal normalizado analógico.

MACX

MCR
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ELÉTRICA

Medição de tensão e
corrente

ELETROMECÂNICOS E DE ESTADO SÓLIDO

Alto desempenho a um preço muito competitivo,
independentemente da aplicação ou do setor que necessita de
módulos de relé.
A confiabilidade de equipamentos de automação industriais
torna-se cada vez mais importante com a utilização de módulos
eletrônicos.
Aposte no nosso programa muito abrangente de módulos de relé
eletromecânicos e de estado sólido.

RIFLINE

PLC-INTERFACE

www.modenacontroles.com.br

ELÉTRICA

Módulos de relé

DE CARRETEL

As válvulas da Bosch Rexroth são ideais para muitas aplicações,
usam componentes eletrônicos integrados que auxiliam na
redução do esforço de cabeamento e simplificam o manuseio.
Válvulas direcionais que controlam a direção do fluxo e, portanto,
a direção do movimento ou rotação dos atuadores hidráulicos
(válvulas direcionais de assento ou válvulas de carretel, operadas
diretamente ou operadas por piloto).
Você encontrará exatamente o que precisa para obter uma
solução ideal.

VÁLVULAS DIRECIONAIS DE CARRETEL OPERADAS DIRETAMENTE

VÁLVULAS DIRECIONAIS DE CARRETEL OPERADAS POR PILOTO
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HIDRÁULICA

Válvulas Direcionais

PROPORCIONAIS

As válvulas da Bosch Rexroth são ideais para muitas aplicações,
usam componentes eletrônicos integrados que auxiliam na
redução do esforço de cabeamento e simplificam o manuseio.
As válvulas direcionais proporcionais estão disponíveis como
válvulas operadas diretamente e por piloto com ou sem
eletrônica integrada (OBE). Usando componentes eletrônicos
integrados, eles reduzem o esforço de cabeamento e simplificam
o manuseio.
Essas válvulas são ideais para muitas aplicações de circuito
fechado.

VÁLVULAS DIRECIONAIS PROPORCIONAIS OPERADAS DIRETAMENTE

VÁLVULAS DIRECIONAIS PROPORCIONAIS OPERADAS POR PILOTO
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HIDRÁULICA

Válvulas Direcionais

A tendência é clara: os regulamentos para a construção de
máquinas e instalações estipulam valores-limite cada vez
mais baixos para a emissão média permitida de ruído.
Os coletores de múltiplas estações são o elemento básico para
controles prontos para conectar de design de empilhamento
vertical com 1 a 10 estações.
Em cada estação, controles hidráulicos altamente compactos
podem ser construídos.

UNIDADES HIDRÁULICAS

PLACAS E BLOCOS MANIFOLDS
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HIDRÁULICA

Unidade Hidráulica, Placas
e Blocos Manifold

Nossos sensores e codificadores de sinal oferecem as
melhores possibilidades para monitorar e / ou controlar
a pressão hidráulica.

INTERRUPTOR DE PRESSÃO ELETRÔNICO COM
DUAS SAÍDAS DE COMUTAÇÃO
HEDE11A1-1X

INTERRUPTOR DE PRESSÃO ELETRÔNICO
HEDE12-1X

INTERRUPTOR DE PRESSÃO ELETRÔNICO
HEDE10-3X
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HIDRÁULICA

Pressostatos eletrônicos

Os motores de pistão axial estão disponíveis em projeto de
placa oscilante ou eixo curvo para aplicações de média e
alta pressão.
Nossos drives hidrostáticos para gamas de aplicações
móveis e estacionárias se destacam por sua robustez,
confiabilidade, longos ciclos de vida, baixas emissões de
ruído e alta eficiência, bem como alta relação custo-benefício.

MOTOR FIXO DE PISTÃO AXIAL
A10FE SERIES 52

MOTOR FIXO DE PISTÃO AXIAL
A2FM SERIES 70

MOTOR FIXO DE PISTÃO AXIAL
A4FM

MOTOR FIXO DE PISTÃO AXIAL
A2FE SERIES 70
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HIDRÁULICA

Motores fixos

Os filtros de retorno de fluxo montados em tanque são
projetados para instalação em tanques de fluido de sistemas
hidráulicos ou de lubrificação. Sua função é separar materiais
sólidos de fluidos e também são usados como filtros de
enchimento ou bypass.

FILTRO DE LINHA DE RETORNO
MONTADO EM TANQUE DUPLO

FILTRO DE LINHA DE RETORNO
MONTADO EM TANQUE 25TE

FILTROS DE LINHA DE RETORNO MONTADOS EM TANQUE
10 TE (N)
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HIDRÁULICA

Filtros de Linha

Soluções de cilindros hidráulicos industriais para todas as
aplicações
Os cilindros hidráulicos industriais da Rexroth são
construídos para trabalhar nas condições mais difíceis e
atendem aos padrões globais de segurança para qualquer
ambiente em que você trabalha.
Isso oferece soluções otimizadas de custo mais inteligentes e
confiáveis com um ciclo de vida estendido e componentes
inteligentes.

CD - CILINDRO DE
HASTE ÚNICA

CG - CILINDRO DE
HASTE DUPLA

CS - CILINDRO DE HASTE ÚNICA COM
SISTEMA DE MEDIÇÃO DE POSIÇÃO
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HIDRÁULICA

Cilindros Hidráulicos

As bombas de engrenagem externa são bombas volumétricas
econômicas.
Eles estão disponíveis em muitas versões diferentes.
Um programa selecionado de bombas simples e múltiplas
está disponível em 10 dias úteis.

BOMBA DE ENGRENAGEM EXTERNA
DE ALTO DESEMPENHO AZPF

BOMBA DE ENGRENAGEM EXTERNA
DE ALTO DESEMPENHO AZPG

BOMBA DE ENGRENAGEM EXTERNA
DE ALTO DESEMPENHO AZPB
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HIDRÁULICA

Bombas de engrenagem
externa

Onde ocorrem movimentos cíclicos, os acumuladores
hidráulicos são capazes de reduzir a potência instalada e,
assim, aumentar a eficiência energética.
Com um portfólio bem estruturado de acumuladores de
bexiga e diafragma, a Rexroth atende aos requisitos de
sistemas de todos os tamanhos e de todas as aplicações.
Suas características convincentes são os longos ciclos de
vida e detalhes sofisticados.

ACUMULADORES
HIDRO-PNEUMÁTICOS

ESTAÇÕES ACUMULADORAS

BLOCOS DE DESLIGAMENTO
DO ACUMULADOR
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HIDRÁULICA

Acumuladores e
acessórios

Invólucros destinados a Conjuntos de Manobra e Controle
de Baixa Tensão.
Com grau de proteção IP-54 e IP-65, fabricados em Aço
carbono e aço inox.

MESA DE COMANDO

PAINEL PADRÃO
AUTOSUPORTANTE

CAIXA PADRÃO
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PAINÉIS

Mesas, Painéis e Caixas

É formado por quadros modulares de dimensões padronizadas e
aparafusadas lado a lado ou back to back, permitindo ampliação
futura, formando uma unidade auto suportável.
Possibilitando a substituição rápida das unidades com completa
segurança de manobras, permitindo ao funcionário de manutenção
trabalhar sem risco sobre os componentes da gaveta,
permanecendo o restante do quadro sob tensão.

CCM COM GAVETAS ESTRAÍVEIS, COM ABERTURA SEM CARGA,
TESTADOS CONFORME IEC 60439-1

CCM COM COMPARTIMENTO FIXO, TESTADOS
CONFORME IEC 60439-1
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PAINÉIS

Centro de Controle de
Motores

Testados milhões de vezes para a indicação da pressão relativa,
absoluta e diferencial. Para adaptar o instrumento a sua aplicação
existem manômetros com sistemas de medição com tubo
Bourdon, diafragma e capsular.
Os manômetros possuem faixas de medição de 0 ... 0,5 mbar até 0
... 6.000 bar com uma exatidão de até 0,1 %.
Para as diversasaplicações na instrumentação industrial e de
processos as células de medição estão disponíveis em ligas de
cobre, aço inoxidável ou materiais especiais.

432.50, 433.50

422.12, 423.12

PG43SA-S

113.13

232.50, 233.50

612.34, 632.34, 633.34

342.11

532.52, 532.53, 532.54
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INSTRUMENTAÇÃO

Manômetros e Vacuômetros

Um manômetro digital indica a pressão presente em um
display digital.
A WIKA oferece manômetros digitais para aplicações industriais
em geral, assim como para o uso na tecnologia de teste e
calibração.
As caixas indicadoras dos nossos manômetros digitais são
giratórias, de modo que, se necessário sempre permitem uma
boa leitura, além disso, versões intrinsecamente seguras e
instrumentos com interface sem fio estão disponíveis.

CPG1500

DG-10

CPG500
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INSTRUMENTAÇÃO

Manômetros Digitais

A Wika abrange um grande espectro de sensores de pressão para
aplicações gerais de indústria.
Para tecnologia de refrigeração e limatização, a indústria
alimentícia, hidráulica móvel, gases medicinais e a indústria de
semicondutores, versões especiais estão disponíveis.
Os sensores de pressão oferecem exatidões de 0,05%, faixas de
medição de 0,05 bar até 15.000 bar, interfaces digitais como
CANopen e IO-Link além de várias aprovações internacionais
também para áreas classificadas.

E-10, E-11

A-1200

SA-11

WUD-26
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IS-3

A-10

INSTRUMENTAÇÃO

Sensores de pressão

Transmissores de processo diferenciam-se dos sensores de
pressão através de uma maior abrangência de funções.
Eles possuem displays integrados, oferecem uma maior exatidão
de medição e as faixas de pressão são livremente rangeáveis,
comunicam através sinais digitais e estão disponíveis com uma
variedade de versões de invólucro além de aprovações mundiais
contra explosão.
Através da montagem com selos diafragma, transmissores de
processo também são adequados para condições severas.

DPT-10

IPT-20, IPT-21

CPT-20, CPT-21

UPT-20, UPT-21
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INSTRUMENTAÇÃO

Transmissores de processo

Internacionalmente apreciados e reconhecidos são os selos
diafragma WIKA montados com manômetros, transmissores de
pressão, pressostatos etc. para as tarefas de medição altamente
exigentes.
Os instrumentos de medição podem ser utilizados com a ajuda
de selos diafragma em temperaturas extremas de -90 até +400 °C,
meios de medição agressivos, corrosivos, heterogêneos, abrasivos,
altamente viscosos ou tóxicos.
Para cada aplicação ótimas construções de selo diafragma,
materiais e meios de enchimento estão à disposição.

990.48

990.34

990.40

990.53
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990.27

990.10

INSTRUMENTAÇÃO

Selos diafragma

A chave de nível é utilizada para a determinação pontual de
limites de um ou vários níveis.
Ela funciona independente da formação de espuma,
condutibilidade, dielétrica, pressão, vácuo,temperatura, vapores,
condensação, formação de bolhas, efeitos de ebulição e
vibrações, e é adequadas para quase todos os meios líquidos.
O chaveamento é sem contato, livre de desgaste e sem
alimentação auxiliar de energia, oprincípio de funcionamento
fácil e comprovado da chave de nível tipo boia que habilita um
grande espectro de aplicações, desde industriais em geral até
nstalações da tecnologia de processos.

HLS-S, HLS-P

RLS-8000

SLS

RLS-1000

RLS-3000
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RLS-2000

INSTRUMENTAÇÃO

Chave de nível tipo boia

Com uma sonda de nível, às vezes também chamada de
transmissor de nível hidrostático, trata-se de uma construção
especial de um sensor de pressão para a medição de nível
hidrostático para a medição de nível em tanques, poços, minas e
poços profundos.
Para isto, o transmissor de nível hidrostático é mergulhado
diretamente no líquido a ser medido e posicionada muito
próxima do fundo.
Ali o transmissor de nível hidrostático registra a pressão
hidrostática, a qual tem uma conclusão direta ao nível, isto
significa que ela pode determinar a altura da coluna de liquido
acima.

LF-1

LH-20

IL-10

LS-10
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INSTRUMENTAÇÃO

Sondas de nível

Chaves de fluxo servem para a indicação e monitoramento do
fluxo de meios líquidos e gasosos.
Estes instrumentos destacam-se através da alta precisão de
chaveamento e segurança de funcionamento, baixa histerese de
chaveamento e configuração altamente customizável pelo
usuário.
Na ampla gama de chaves de fluxo WIKA você encontra também
modelos com compensação de viscosidade e instrumentos com
aprovação ATEX para o uso em áreas classificadas.

FSD-4

FSD-3
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INSTRUMENTAÇÃO

Chaves de fluxo

Os termopares fornecem uma tensão diretamente dependente
da temperatura. Eles são especialmente adequados para
temperaturas elevadas até 1.700 °C.
As opções de instrumentos com bainha de isolação mineral são
altamente resistentes contra vibrações.
As classes de exatidão 1 e 2 aplicam-se aos termopares conforme
IEC 60584, bem como às classes padrão e especiais conforme
ASTM E230.

TC10-B

TC83

TC40

TC10-D

TC10-C

TC10-L
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PIRÔMETRIA

Termopares

Termorresistências são construídas com elementos sensores
com platina, os quais alterem sua resistência elétrica
dependendo da temperatura.
As termorresistências são adequadas para aplicações entre
-200 ... +600 °C (depende do tipo de instrumento, elemento
sensor, classe de exatidão e partes em contato com o processo).
Para todas as termorresistências as classes de exatidão AA, A e B
estão disponíveis.
Elas apresentam os limites de erros conforme IEC 60751.

TR10-H

TR10-F

TR10-D

TR21-C

TR31

TR40
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PIRÔMETRIA

Termorresistências

PIRÔMETRIA

Transmissores de
temperatura
Transmissores de temperatura convertem o sinal de vários tipos
de sensores como termorresistência, termopares e também
potenciômetros, em um sinal de saída padronizado (por
exemplo,0 ... 10 V ou 4 ... 20 mA).
Com transmissores digitais de temperatura, o tipo de sensor e a
faixa de medição, além de muitas outras opções como, por
exemplo, a sinalização de erro ou a identificação do ponto de
medição, podem ser livremente configuradas.

T91.20

T91.30

TIF52

T32.XS

T15

TIF11
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Os poços termométricos, também chamados de poços de
proteção ou termopoços, são fabricados pela WIKA para serem
utilizados em aplicações com condições críticas de operação,
estando disponíveis nas versões usinado de barra ou fabricado
de tubo.
Os tipos de conexões ao processo disponíveis são diferenciadas
entre as seguintes opções: com flange, com rosca ou para solda.
A seleção de materiais e a fabricação dos poços termométricos
conforme padrões globais ou especificações de cada cliente,
garantem uma proteção otimizada para cada termopar,
termorresistência e termômetro mecânico.

TW22

TW15

TW10

TW60

TW31
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PIRÔMETRIA

Poço termométrico

Indicadores digitais WIKA estão disponíveis em construções
diferentes para montagem em painéis e cabeçotes.
Algumas versões possuem comunicação HART® ou saídas
adicionais de chaveamento.

DIH52

DIH10-EX
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PIRÔMETRIA

Indicadores digitais

Os termômetros analógicos funcionam conforme os
princípios bimetálico ou expansão á gás. Isto habilita uma
faixa de medição de -200 até +700 °C em várias classes de
exatidão, tempos de resposta e robustez contra influências do
ambiente.
Vários tipos de conexão, diâmetros de haste e comprimentos
customizados permitem flexibilidade na especificação de cada
ponto de medição.
Todos os termômetros, caso necessário, são adequados para o
uso em um poço de proteção.

TG54

TGT73

55

TG53
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PIRÔMETRIA

Termômetros analógicos

Termostatos são utilizados em um grande número de processos
industriais. Quando uma temperatura pré-definida for alcançada,
o termostato abre ou fecha um contato elétrico.
Conforme as necessidades os termostatos mecânicos ou
eletrônicos podem ser utilizados.
Na ampla gama de produtos WIKA você encontra o termostato
adequado para cada aplicação.

TCA

TSD-30

TXS

TWG
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PIRÔMETRIA

Termostatos

MÁXIMA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

A Genebre, líder mundial em válvulas e acessórios para controle
de fluidos,conta com uma ampla gama de válvulas industriais e
seus acessórios, válvulas de linha sanitária, conexões de aço
inoxidável, diferentes elementos para instrumentação industrial
e todas as peças de reposição para válvulas.
Na linha Hidrossanitária você encontrará todos os tipos de válvulas,
acessórios e hidrômetros que possuem os mais altos padrões de
qualidade, possuí também válvulas de gás para o mercado
internacional.

VÁLVULA ESFERA

VÁLVULA GAVETA INOX

VÁLVULA GLOBO

VÁLVULA ESFÉRA DE TRÊS VIAS

VÁLVULA DE GAVETA
COM VEDAÇÃO EPDM

VÁLVULA AGULHA
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VÁLVULAS TRIPARTIDAS

VÁLVULA BORBOLETA

VÁLVULA DE RETENÇÃO

INDUSTRIAL

Válvulas Industriais

MÁXIMA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

A Genebre, líder mundial em válvulas e acessórios para controle
de fluidos,conta com uma ampla gama de válvulas industriais e
seus acessórios, válvulas de linha sanitária, conexões de aço
inoxidável, diferentes elementos para instrumentação industrial
e todas as peças de reposição para válvulas.
Na linha Hidrossanitária você encontrará todos os tipos de válvulas,
acessórios e hidrômetros que possuem os mais altos padrões de
qualidade, possuí também válvulas de gás para o mercado
internacional.

PURGADOR
TERMODINÂMICO COM E
SEM FILTRO

FILTROS EM Y

HIDROMETRO TIPO
WOLTMANN
FLANGEADO

CONEXÕES EM AÇO INOX

www.modenacontroles.com.br

INDUSTRIAL

Purgadores, filtros, conexões
e Hidrometro

MÁXIMA SEGURANÇA E CONFIABILIDADE

A Genebre, líder mundial em válvulas e acessórios para controle
de fluidos,conta com uma ampla gama de válvulas industriais e
seus acessórios, válvulas de linha sanitária, conexões de aço
inoxidável, diferentes elementos para instrumentação industrial
e todas as peças de reposição para válvulas.
Na linha Hidrossanitária você encontrará todos os tipos de válvulas,
acessórios e hidrômetros que possuem os mais altos padrões de
qualidade, possuí também válvulas de gás para o mercado
internacional.

VÁLVULA DE ESFERA
PARA MANGUEIRA
COM TRAVA PARA
CADEADO

VÁLVULA DE
ESFERA SÉRIE
PESADA LATÃO

VÁLVULA DE
ESFERA 3 VIAS

FILTRO TIPO Y
EM LATÃO

VÁLVULA DE
GAVETA EM LATÃO

VÁLVULA REDUTORA
DE PRESSÃO À
PISTÃO
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HIDROSSANITÁRIA

Válvulas e filtros

A linha mais completa de controladores e indicadores de porta
e fundo de painel para controle de temperatura, pressão, vazão,
entre outras grandezas.
Disponíveis também modelos para fornecimento OEM:
instalação em máquinas e equipamentos.

C515 – CONTROLADOR DE
PROCESSOS LINHA DESEMPENHO

C714 – CONTROLADOR DE
PROCESSOS LINHA AVANÇADA

C407 – CONTROLADOR DE TEMPERATURA

www.modenacontroles.com.br

PIRÔMETRIA

Controladores e indicadores
de temperatura e processos

A linha mais completa indicadores de temperatura.
Disponíveis também modelos para fornecimento OEM:
instalação em máquinas e equipamentos.

I716 – INDICADOR DE
PROCESSOS LINHA
AVANÇADA

I414 – INDICADOR DE
PROCESSOS LINHA
ECONÔMICA
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PIRÔMETRIA

Indicadores de processo
e temperatura

Foram desenvolvidos para atender as mais variadas aplicações
industriais, de maneira simples e objetiva, em um produto
compacto e flexível.
A tecnologia utilizada é baseada em microcontrolador RISC de
alto desempenho que possibilita execução de operações
matemáticas e algoritmos em 32 bits e ponto flutuante, garantindo
velocidade e precisão na operação.

KT504 –
MULTIFUNÇÕES
LINHA DESEMPENHO

K304 – CONTADOR E TOTALIZADOR

T304 – TEMPORIZADOR
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PIRÔMETRIA

Contadores e Temporizadores

A CONTEMP é pioneira em controlador de potência de tal forma
que a busca e o aperfeiçoamento contínuo para melhor atender
as necessidades do mercado.
Montado sobre uma mecânica moderna e compacta, o
controlador dispõe de sistema de refrigeração integrado
(dissipadores + ventiladores) e barramentos de potência
protegidos que garantem segurança no manuseio e instalação
(compatível com as normas NR10).

IHM REMOTA PARA
P501 LINHA
DESEMPENHO

P301 – CONTROLADOR DE POTÊNCIA

P501 – CONTROLADOR DE
POTÊNCIA LINHA DESEMPENHO
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PIRÔMETRIA

Módulos de potência
tiristorizados

Os Transmissores de Umidade e Temperatura estão em diversos
segmentos como salas climatizadas, estufas, aplicações com ar
condicionado, entre outros. Encontre aqui o Transmissores de
Umidade e Temperatura ideal.

S501 – TRANSMISSOR DE
UMIDADE E TEMPERATURA
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PIRÔMETRIA

Transmissores de Umidade e
Temperatura

DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E FÁCIL INSTALAÇÃO

A Belgo oferece painéis e postes galvanizados e revestidos
com pintura eletrostática em poliéster, garantindo a qualidade e
durabilidade. Os postes com base metálica têm sua fixação
realizada através de parafusos chumbadores, o que assegura
estabilidade e resistência mecânica.
Uma olução completa com: sistema modular, painéis modulares,
postes, tampas, fixadores de poliamida ou metálico.Trata-se de
um painel leve, que com suas dimensões e baixo peso,
proporcionam boa ergonomia.
É possivel ter acesso para manutenção sem retirada total do painel, além disso, cortes, dobras e adaptações podem ser realizadas em campo no
momento da instalação.

1

2
3
4

5

1

Fechamento em tampa plástica com proteção anti-UV

2

Rebite recartilhado com rosca interna

3

Fixador em poliamida

4

Parafuso em aço inox

5

Painel com curvaturas em “V” para enrijecimento mecânico
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GRADIL

Barreiras físicas para
Máquinas e Equipamentos

DURABILIDADE, RESISTÊNCIA E FÁCIL INSTALAÇÃO

A Belgo oferece painéis e postes galvanizados e revestidos
com pintura eletrostática em poliéster, garantindo a qualidade e
durabilidade. Os postes com base metálica têm sua fixação
realizada através de parafusos chumbadores, o que assegura
estabilidade e resistência mecânica.
Uma olução completa com: sistema modular, painéis modulares,
postes, tampas, fixadores de poliamida ou metálico.Trata-se de
um painel leve, que com suas dimensões e baixo peso,
proporcionam boa ergonomia.
É possivel ter acesso para manutenção sem retirada total do painel, além disso, cortes, dobras e adaptações podem ser realizadas em campo no
momento da instalação.

As dimensões e baixo peso garantem boa
ergonomia, agilidade na instalação e
facilitam a remoção dos módulos quando
necessário.
Painéis e postes em aço
galvanizado que garantem
propriedades mecânicas por muito
mais tempo.

Fixador metálico com chapa em aço,
pintado ou sem pintura com parafuso
sextavado.

TECNOLOGIA DE PINTURA
Painéis e postes galvanizados e
revestidos com pintura
eletrostática em poliéster.

A fixação da base no piso é feita
por meio de parafusos
chumbadores.

microcristais
fosfato
poliéster
aço zinco

Cores

Garantia de qualidade
e durabilidade.
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RAL
1003

RAL
9005

GRADIL

Barreiras físicas para
Máquinas e Equipamentos

