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Onderzoek als norm



Meer veiligheid tegen een lagere kostprijs
De elektrische installaties in de chemische industrie worden continu uitgebreid 
en aangepast om te blijven voldoen aan de veranderende vraag en wet- en 
regelgeving in deze industrie. Voor het leiden van kabels ontwerpt Unex isolatie-
oplossingen die de veiligheid van goederen en personen verzekeren en de 
productiviteit van de installatie bevordert.

Materiaalclassificatie Voordelen Nut

Isolerend materiaal

Het materiaal op zich is veilig. 
Geen lekstroom mogelijk naar de leiding:

• Niet rechtstreekse contactrisico's 
worden ingeperkt.

• Mogelijke brandhaarden worden 
ingeperkt (vlambogen, hot spots, ...)

Hogere veiligheid.

Lager risico op 
elektrische ongevallen.

Minder stilstanden.

Onderhoudsvrij. Geen aarding alsmede 
periodiek onderhoud van de aarding 
nodig.

Hoger rendement van 
de installatie.

Materiaal bestand tegen corrosie. 
Vergrote duurzaamheid 
van de installatie.
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Isolatie-oplossingen voor de chemische industrie
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Volledige oplossing voor chemisch agressieve omgevingen 
Onze oplossingen worden gegarandeerd door meer dan 40 jaar ervaring in buiteninstallaties en installaties in 
agressieve  omgevingen. Hierdoor kunnen onze producten worden geïnstalleerd  in industrieën die 
werkzaam zijn in corrosieve omgevingen: 

• Chemische industrie (reinigingsmiddelen, verf, etc.) 
• Petrochemische industrie 
• Farmaceutische industrie 

• Papierindustrie 
• Meststoffenindustrie 
• Verzinkingsindustrie

Gedrag t.a.v. chemische stoffen
De oplossingen van Unex tonen een goede bescherming 
in corrosieve omgevingen en zijn bestand tegen 
aantasting door de meest gebruikelijke chemische 
producten (zuren, olie, alcohol, etc.)

Kijk voor de laatste updates per artikelnummer op www.unex.net
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Unex oplossingen voor de chemische 
industrie
Unex ontwikkelt zijn eigen grondstoffen voor verbeterde technische kenmerken.
Alle Unex producten voldoen aan de RoHS-normen 2011/65/UE

Kijk voor de laatste updates per artikelnummer op www.unex.net
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In Duitsland vertegenwoordigd door:

Het is het beleid van Unex om zijn producten met een octrooi te beschermen.
Unex is een geregistreerd handelsmerk van Unex aparellaje eléctrico, S.L. 
met eigen ontwerp en fabricage. Unex produceert niet voor andere merken.
© Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2018

Unex Kabelsysteme und -elemente GmbH
Am Wallgraben 100
70565 Stuttgart
Tel. +49 711 78 19 35 30
e-mail: nederland@unex.net

Unex aparellaje eléctrico, S.L. behoudt zich het recht voor om de kenmerken van -de- vervaardigde producten te wijzigen.
De verantwoordelijke voor productselectie staat in voor het kiezen van de producten die geschikt zijn voor elke toepassing en voldoen aan de toepasselijke regelgeving van elk land.  
Unex aparellaje eléctrico, S.L. wijst alle verantwoordelijkheid af bij ongeschikt gebruik van het product of bij omstandigheden die niet voorzien zijn in het gebruik van het product.

Unex aparellaje eléctrico, S.L. Rafael Campalans, 15-21, 08903 L’Hospitalet de Llobregat, (Spanje)
Tel. +34 93 333 87 00 / Fax +34 93 333 56 58 / e-mail: unex@unex.net
Handelsregister van Barcelona, Boekd. 32709, F. 81, H. B214578, VAT. ES B62204011

TECHNISCH ADVIES
 technisch.advies@unex.net

Beschikbaar via 
Data Portal

Unex Configurator- uw online tool
Start uw configuratie en personaliseer uw kabelgoot installatie op basis van uw behoeften.

www.unex.net

Kleur:  Lichtgrijs RAL 7035 /  Wit RAL 9010 /  Steengrijs RAL 7030 /  Blauw RAL 5012 /  Zwart
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Complete voorraad en betrouwbare levering via ons wereldwijde distributienetwerk

Stabilized


