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Unex oferece a sua gama de braçadeiras detetáveis para a indústria alimentar, farmacêutica e todas as 
indústrias sensíveis à contaminação, onde sejam utilizados equipamentos de deteção.

O uso de braçadeiras detetáveis Unex ajuda a reduzir o risco de contaminação do produto final e permite 
cumprir com os requisitos da Diretiva HACCP (Hazard Analysis Critical Control Points).

Braçadeiras detetáveis 22 DT

Resistência mínima à tração do laço

Referência
braçadeira 2221DT 2233DT 2244DT 2247DT 2249DT 2273DT

Resistência N
(Kg) 

80N
(8,16 kg)

130N
(13,6 Kg)

220N
(22,6 kg)

220N
(22,6 kg)

220N 
(22,6 kg)

530N
(54,4 kg)

Dentado interior que não danifica a cablagemMatéria-prima desenhada para uma boa resistência 
à tração

Facilidade de montagem e enfiamento

Matéria-prima
 

Braçadeiras 22DT detetáveis Conforme
2011/65/UE

U62X

Características técnicas

Temperatura

EN 62275

Temperatura mínima 
de montagem

EN 62275

Tração

EN 62275

Interior

EN 62275

Trinco isolante de grande resistência

+85ºC

-40ºC -5ºC
Tipo 1

NOVO



Sistemas de deteção

As Braçadeiras 22 DT foram 
ensaiadas(*) por detetores 
de metal. Como orientação, 
o tamanho da braçadeira 
detetada nos detetores  
de metal até 200 mm de 
abertura é:

(*)  Testes realizados com produtos e equipamentos de deteção de metais de 
METTLER TOLEDO. A detetabilidade da braçadeira pode ser influenciada 
por certos fatores (tipo de produto controlado, tipo e sensibilidade do 
equipamento de deteção, velocidade de inspeção). Recomendamos que 
seja efetuada uma prova de deteção nos distintos pontos de controlo.

Produto seco Produto húmido

7 mm 9 mm

Detetores de metal

As Braçadeiras 22 DT são 
também detetáveis por 
equipamentos de raios X.
Dependendo da densidade 
do produto a inspecionar, as 
braçadeiras serão detetadas 
a diferentes escalas de 
cinzentos nos raios X.

Equipamentos de Raios X

A cor azul das Braçadeiras  
22 DT permite uma fácil 
deteção visual em todo o 
processo, reduzindo assim  
o risco de contaminação.

Deteção visual

Marcas de qualidade

A qualidade das soluções Unex está acreditada pelo cumprimento 
estrito das normas de produto e aplicação e pela obtenção das 
Homologações e Marcas de Qualidade mais prestigiadas.

Ver informação técnica por referência em www.unex.pt
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Braçadeiras detetáveis 22 DT

4,8 mm

7,6 mm

Dimensões das braçadeiras (mm)

2,5x101 mm

U62X  
Azul

 
Braçadeiras detetáveis 2221DT

2,5 mm

Dimensões das braçadeiras (mm)

7,6x376 mm

U62X  Azul Braçadeiras detetáveis 2273DT

Dimensões das braçadeiras (mm)

4,8x188 mm 4,8x287 mm 4,8x370 mm

U62X  Azul Braçadeiras detetáveis 2244DT 2247DT 2249DT

Dimensões das braçadeiras (mm)

3,6x142 mm

U62X  
Azul

 
Braçadeiras detetáveis 2233DT

1:1

1:1

1:1

1:1

3,6 mm

Disponibilidade e entrega imediata através da nossa ampla rede de distribuidores.
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Representada em Portugal por:

Retrica
Aparelhagem Eléctrica, Lda.
Rua Soeiro Pereira Gomes, Lote 1, 4° C
1600-196 Lisboa
Tel. 21 781 64 20
Fax 21 781 64 29
e-mail: unex@unex.pt
www.unex.pt

Porto
Edif. Mota Galiza
Rua Júlio Dinis, 247, 3° E8
4050-324 Porto
Tel. 22 609 05 66
e-mail: porto@unex.pt

Unex aparellaje eléctrico, S.L., como política, patenteia os seus produtos. Desenho e fabricação próprios. Unex aparellaje eléctrico, S.L. não fabrica para outras marcas.  
Unex e uma marca registada de Unex aparellaje eléctrico, S.L. © Unex aparellaje eléctrico, S.L., 2020.
Unex aparellaje eléctrico, S.L. reserva-se ao direito de modificar qualquer das características dos produtos que fabrica. É da responsabilidade da pessoa encarregada da seleção 
do produto para uma determinada aplicação, procurar o produto com a classificação adequada de segurança, de acordo com as normas e leis aplicáveis em cada país.  
Unex aparellaje eléctrico, S.L. declina qualquer responsabilidade a uma má utilização do produto ou a circunstâncias imprevistas no uso do mesmo.

Assistência técnica personalizada
  217 816 420

 assistencia.tecnica@unex.pt
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