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Soluções isolantes para a indústria química
Maior segurança, menor custo

UV

As instalações elétricas vão-se multiplicando e diversificando para dar serviço a
novas necessidades das indústrias. Para a sua condução, Unex desenha soluções
isolantes que garantem a segurança dos bens e pessoas e favorecem a
produtividade das fábricas.
Classificação
material

Material
isolante

Vantagens

Benefícios

Material seguro.
Não há possibilidade de corrente de fuga
até à condução:
• Reduzem-se os riscos de contactos
indiretos.
• Reduzem-se possíveis focos de
incêndio (arcos elétricos, aquecimentos
anormais...).

Maior seguranca elétrica
para as pessoas e
instalação.
Menor risco de acidentes
de origem elétrica.
Menos paragens.

Sem necessidade de ligação à terra nem
de elementos adicionais para a proteção
que necessitem de manutenção periódica.
Sem manutenção.

Poupanca e facilidade
na instalação, direção de
obra e manutenção. Maior
rentabilidade da fábrica.

Material resistente à corrosão
e a intemperie.

Maior durabilidade
da instalação.

Indicado para
intempérie

Solução completa para ambientes agressivos
As nossas soluções estão avalizadas por mais de 40 anos de experiência em instalações à intempérie e em
ambientes agressivos. Por isso, os nossos produtos podem ser instalados em grande parte das indústrias
em ambientes corrosivos.
• Indústria química (detergentes, pinturas, etc..).
• Indústria petroquímica.
• Indústria farmacêutica.

• Indústria papeleira.
• Indústria de fertilizantes.
• Indústria metalúrgica (galvanizado, inoxidáveis…).

Comportamento frente aos agentes químicos
As soluções Unex apresentam um bom comportamento em ambientes corrosivos
e resistem ao ataque dos produtos químicos mais habituais (ácidos, óleos, etc.).
(Consultar normas ISO/TR 10358 e DIN 8061).

Soluções Unex para a indústria química
Unex formula as suas próprias matérias-primas para obter características técnicas melhoradas e cumprir
com a diretiva
.
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.
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Ver informação técnica por referência em www.unex.pt
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Preta

Ferramentas Unex para a prescrição
técnica
Programas de configuração e dimensionamento online.

Disponível em
Data Portal

www.unex.pt
Disponibilidade e entrega imediata através da nossa ampla rede de distribuidores.

Assistência técnica personalizada
217 816 420
assistencia.tecnica@unex.pt
Representada em Portugal por:
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., 2021.
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.
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