Linha de Produtos
Completas Solução para gerenciamento de
fios e cabos e cabeamento estruturado.

Gerenciamento de Sistemas Elétricos
Sistema de Amarração e Fixação para Fios e Cabos

Abraçadeiras Insulok
Completa linha de abraçadeiras de Poliamida, em diversas
cores, modelos e tamanhos,
fabricadas dentro dos mais rigorosos padrões de qualidade,
para a melhor performance
na amarração de fios e cabos
e outras aplicações.

Conjuntos para Fixação
Conjunto de abraçadeiras com
clip de fixação.
Os clips podem ser fixados
com parafusos M5, com pinos
estriados de 5mm de diâmetro
ou em furos nas chapas.
Sua principal vantagem é o
grande número de combinações possíveis.

Abraçadeiras de Aço
Inox (AISI 316 )
Desenvolvidas para suportar
as mais severas condições de
aplicação, como: corrosão,
vibração, desgaste, radiação e
temperatura. Contamos também com ferramentas para a
melhor aplicação das mesmas.

Abraçadeiras de Aço
Inox Revestida com
Epóxi

Versão indicada especialmente
para aplicações navais.

Ferramentas de
Aplicação de
Abraçadeiras
A mais avançada linha de ferramentas elétricas, pneumáticas e manuais para aplicação
de abraçadeiras. Reduzem o
tempo de aplicação, proporcionam tensão precisa e corte
da fita rente a cabeça e sem
rebarbas.
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Abraçadeiras com
Clip de Fixação
Completa linha de abraçadeiras com clip de fixação, ideiais
para amarração de cabos e
tubos em chapas, permitindo
uma fixação muito mais rápida
e simples.

Acessórios
Completa e mais avançada
linha de acessórios de fixação
e amarração, composta entre
outras por:
• Clip de Fixação;
• Fixadores Autoadesivos;
• Rebites Autotravantes;
• Clips Espaçadores;
• Clips Autotravantes;
• Fixadores para Flat Cable.

Lacres de Segurança
A mais completa linha de lacres
tipo abraçadeira com sistema de
travamento inviolável.
Desenvolvida para fechamento
de malotes e outras formas de
selagem. Com gravação de logomarca em uma das faces em
alto relevo ou Hot Stamping e
numeração sequencial na outra
face em Hot Stamping. Agora
também com gravação de código de barras em Ink Jet ou Laser.

Abraçadeiras de
Velcro™
Sistema de amarração recuperável e especialmente desenvolvido para aplicações
delicadas, onde a exigência
de amarração não agrida o
elemento fixado. Ideal para
aplicações temporárias onde a
constante abertura é requerida. Tais como fibra ótica/Cabos
de rede e cabos telefônicos.
* Velcro é marca registrada da
Velcro Companies.

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Gerenciamento de Sistemas Elétricos
Sistema de Proteção, Isolação e Instalações Elétricas

Canaletas Heladuct

Gaxetas Flexform

Ideais para condução, proteção
e direcionamento de fios e
cabos em instalações elétricas e quadros de comando.
O sistema de furação na base
da canaleta permite uma instalação rápida com parafusos
ou rebites. O sistema de tampa corrediça permite perfeito
acabamento, sem folga entre a
canaleta e a tampa.
Cores disponíveis: Cinza, Creme
e Azul.

Sistema contínuo de proteção
de fios que reveste facilmente
furos em chapas de todas as
formas e tamanhos, além de
várias espessuras, sem a necessidade de ferramentas e
adesivo.

Malhas Helagaine

Tubos
Termocontráteis

Malha expansível de poliéster
que ao ser comprimida longitudinalmente se expande para
permitir a passagem do chicote
de cabos e em repouso se contrai para acomodá-lo.

Completa linha de capuzes e
tubos termocontráteis, com
variadas cores e espessuras,
com ou sem adesivo “Hot
Melt” e com tensão de isolação até 24Kv.
Certificados UL e CSA.
Para melhor aplicação do produto, fornecemos, também, o
soprador térmico HGB2100.

Organizadores de
Cabos Helawrap

Organizadores de
Cabos SpiralTube

Sistema completo para organização e proteção de cabos.
Proporciona uma redução significativa no tempo de montagem em relação aos demais
organizadores devido a sua
ferramenta de aplicação. Pode
ser removido e reaplicado.
Cores disponíveis: preto e
branco.

Sistema versátil de amarração,
que em função de sua flexibilidade, garante uma perfeita
acomodação junto ao chicote
de cabos, além de permitir derivação em qualquer ponto.

Terminais Elétricos

Fospro

Completa linha de terminais
elétricos fabricados em cobre
eletrolítico. Suas superfícies
são banhadas (revestidas)
com estanho que proporciona
maior resistência a corrosão.

Para limpeza e proteção de
contatos elétricos
Desobstrui, lubrifica e protege
contra corrosão e oxidação dos
contatos elétricos.

Helaclean
Para limpeza de placas de circuito impresso, qualquer outro
componente e contato elétrico, onde não possa haver resíduos após a aplicação.

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
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Gerenciamento de Sistemas Elétricos
Sistema de Identificação

Marcadores
Milleniun MHG ®
Solução ideal para identificação de fios e cabos.
A tecnologia de impressão em
PVC de alta qualidade e o corte
em chanfro asseguram que os
marcadores mantenham um
alinhamento perfeito e que
eles sejam o melhor sistema
de marcação expansível disponível.

Marcadores W.I.C
Sistema de marcação de encaixe especialmente desenvolvido para uso em fios e cabos
já montados e conectados.
Aptos para toda a linha de Cabos UTP.

4,8mm

6,0mm

8,0mm

W1
W2

Impressora TT430

Impressora TT4000+

Impressora de Transferência
Térmica para baixo volume
de impressão. Possui tecnologia de ponta, interface simples de usar e uma solução de
custo eficaz para a impressão
de etiquetas com baixo e
médio volume de impressão.
Compacta, rápida e de fácil
manuseio, desenvolvida para
identificação de fios e cabos,
componentes elétricos e maquinários em geral.

Impressora de Transferência
Térmica para alto volume de
impressão. Recomendada para
impressão de marcadores especiais como: TIPTAG, TULT,
e etiquetas autoadesivas. Imprime com perfeição códigos
de barras, sinais de alerta, logos, números e textos. Sistema
de impressão composto por:
impressora, Cutter S4000 (guilhotina) e Software Tag Print Pro
3.0, vendidos separadamente.

Software
TagPrint Pro 3.0 ®

Marcadores CMS

Software de criação e edição
de marcadores e etiquetas em
rolos ou em folhas. É multifuncional e fácil de usar. Especialmente desenvolvido para prover soluções em identificação
industrial.

Porta Marcador PI-22
e Etiqueta CMHF
Porta identificador PI-22 com
visor transparente VPI e etiqueta CMHF - 15x25 para
identificação de botoeiras de
22 mm de diâmetro.
Ideal para os segmentos de
montagem de painéis, fabricantes de máquinas e equipamentos, etc.
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W3

Especialmente
desenvolvido
para os mais exigentes padrões
de qualidade em identificação
de fios e cabos em painéis
elétricos. Composto por luva
em PVC transparente e etiqueta de poliolefina. A fita é
impressa pelo exclusivo sistema de impressão térmica composto pela impressora TT4000,
software TagPrint Pro e Ribbon
Durattach.

Etiquetas FOAM
Para identificação de botoeiras
de 22 e 30mm de diâmetro,
componentes, canalização, etc.
Autoadesivas e produzidas em
poliéster laminado espesso, o
que resulta em um produto
muito semelhante às plaquetas
de acrílico ou PVC usadas atualmente nesse tipo de aplicação,
porém, com a vantagem de
ser impresso no sistema de impressão térmico.

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Gerenciamento de Sistemas Elétricos
Sistema de Identificação

Etiqueta TipTag

Lacres Cartelados

Impressos pelo processo de
transferência térmica e fixados
aos cabos com abraçadeiras
insulok T30 ou T50. Fornecidos
em rolos.
Desenvolvido para aplicações
onde não é possível a utilização de marcadores, seja em
função do diâmetro do cabo,
ou deste já estar conectado,
impedindo a colocação de
marcadores pela extremidade.

Os lacres modelos S20 e S30
são fornecidos em cartelas
para agilizar a aplicação através de uma disposição mais
organizada, facilitando a visualização e o manejo. Basta
destacar e aplicar. Sistema de
gravação hot stamping ou
inkjet. Permite gravação de
números sequenciais, logos,
letras, código de barras, etc.
Modelos disponíveis também
em material Biodegradável.

Marcadores
Termocontráteis
TULT

ShrinkTrak

Linha completa de marcadores termocontráteis gravados
pelo processo de transferência
térmica para aplicações onde
a marcação não pode ocupar
espaço ou correr no cabo.
Oferecemos também a opção
de material não contrátil, que
possibilita a redução de uma
operação durante a montagem.

Etiquetas Contínuas
Permite a impressão de textos
em tamanhos grandes, figuras,
símbolos e código de barras,
facilitando a sinalização da
empresa, o controle dos equipamentos, a estocagem dos
materiais, identificação de tubulações e outros.

Ideal para aplicações onde a
marcação não pode ocupar
espaço ou correr no cabo. Os
marcadores termoencolhíveis
ShrinkTrak HellermannTyton facilitam a identificação de fios,
cabos e outros. Estes marcadores são fabricados com cortes
nas laterais, que facilitam a
aplicação nos cabos. Todos os
marcadores ShrinkTrak
são
homologados para uso militar
(Norma Americana).

Marcadores M-Boss
de Aço Inox
São utilizados para identificar
cabos e tubulações em áreas
sujeitas a severas agressões
mecânicas ou químicas. Por
exemplo: Plataformas de petróleo, indústrias navais, indústrias petroquímicas, ferrovias e
minas.
Os caracteres de 4mm de altura são marcados em altorelevo.

Etiquetas Adesivas

Serviço de Impressão

Linha de etiquetas para uso em
impressora de Jato de Tinta,
Laser, Matricial e Transferência
Térmica. Utilizadas para identificação de fios, cabos, componentes e produtos em ambientes internos e externos.

A HellermannTyton oferece a
seus clientes o Serviço de Impressão por Termo Transferência para toda a linha de indetificadores
termocontráteis,
etiquetas CMFS, Marcadores,
TIPTAG‘s e TULT.

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.
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Gerenciamento de Sistemas Elétricos e Dados
Sistema de Canalização Aparente

Unicanal 100x50mm

Megacanal 95x22 mm

Sistema de canalização aparente desenvolvido para atender
às normas de cabeamento
estruturado EIA/TIA 569, NBR
14565, para organização e acomodação de cabos de dados,
imagem e energia. Além da
NR-18 e Anvisa para tubulações
metálicas e plásticas.
Características:
•4 vias de canalização (opcional);
•Linha completa de acessórios;
•Revestido com filme de vinil
protetor.

Sistema de canalização desenvolvido para organização
e acomodação de cabos de
dados, imagem, energia, tubulações metálicas ou plásticas.
Ideal para reformas, retrofits e
imóveis novos.
Características:
•3 vias de canalização;
•Linha completa de acessórios;
•Revestido com filme de vinil
protetor;
•Possui tampa parcial.

Minicanal

Multiscópio

Sistema de canalização aparente para organização e acomodação de cabos de energia,
dados, imagem, etc. Ideal para
reformas, retrofits e redes de
multisserviços. Disponível nas
dimensões: 14x7 / 20x10 /
18x21 / 27x30 / 40x16 / 40x30
/ 50x20.
Com ou sem fita dupla face
para fixação.
Cor branca.

Caixa para múltiplas conexões:
dados, imagem e energia.
Ideal para estações de trabalho em escritórios / comércios
/ indústria. Permitem o acoplamento de qualquer módulo bipolar DIN.
Características:
•3 faces para conexão de Faceplates;
•Separadores internos móveis;
•Janelas pré recortadas para utilizar com Megacanal, Minicanal e
Canaletas de Piso.

Torrecanal

Caixas de Supercífie
PD_M

Sistema de canalização vertical desenvolvido para ser utilizado tanto
com Espelho Universal, quanto
com toda a linha de Faceplates.
Ideal para “ilhas de trabalho”.
Características:
•Suporte central em alumínio;
•Terminação da base com entrada
para canaleta de piso ou eletrocalha e ponto de aterramento;
•Comprimentos até 4 metros;
•Várias execuções sobre consulta.
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•Para uso de até 3 faceplates
HellermannTyton;
•Separador interno para isolar
cabos de energia, dados, outros;
•Caixas compatíveis com
as canaletas minicanal
HellermannTyton e eletrodutos
para entrada lateral;
•Base perfurada para entrada de
cabos, permitem o acoplamento
de qualquer módulo bipolar DIN.

Canaletas de Piso

HelaClima

Completa e avançada linha
de canaletas de piso e desenhadas para proporcionar
uma segura e ordenada distribuição dos cabos em pisos
industriais, escritórios, laboratórios, etc.
Características:
•3 vias de canalização;
•Desenho avançado e
compacto;
•2 tamanhos:
52x14m / 75x17mm.

•Canaletas e Acessórios para
proteção e estética na instalação
de ar condicionado;
Por exemplo: Tubulações, isolantes térmicos, dreno e cabos
elétricos.

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Gerenciamento de Rede de Dados
Conectividade

Conector RJ45 tipo
Keystone Jack

Cabo LAN UTP
Cat.6 e 5e

Atendem norma EIA/TIA 568C.

Fabricado atendendo as normas internacionais, sendo certificado pela UL (Underwriters
Laboratories Inc.) e ANATEL.
Utilizado em instalações internas horizontais ou verticais para transmissão de
dados em alta velocidade.

GigaBand® Cat. 6:
•400 Mhz;
•Taxa de transmissão até
4.8Gb/s.
MegaBand® Cat. 5e:
•200 Mhz;
•Taxa de transmissão até
2.4Gb/s.

Patch Cord
Cat. 6 e 5e

Patch Panel
Cat. 6 e 5e

Rigorosamente testado dentro
dos padrões das normas internacionais, garantindo os melhores resultados e excedendo
os padrões de mercado.
Disponíveis em várias cores e
tamanhos.
Certificado pela ANATEL.

Disponíveis nas versões 24 e 48
portas, dispostas em módulos
de 6 portas.
Certificados pelo laboratório
UL, são aprovados para atender
as exigências das normas internacionais.

RapidNet

Acessórios para Fibra
Óptica

Sistema “Plug and Play”, préterminado que não requer
terminação em campo. Reduz drasticamente o tempo
de instalação em até 75%. As
intalações são realizadas em
tempo recorde, onde a qualidade e o rendimento não são
comprometidos, pois cada link
individual é terminado e testado pela HellermannTyton antes
de serem enviados para obra.

Cordões Ópticos
Fabricados dentro de padrões
de qualidade e testados individualmente.
Todos os cordões estão disponíveis em monomodo e multimodo.
Pigtails Ópticos
Utilizado para aplicações onde
são necessárias fusões de fibras ópticas. Conectores LC,
SC, ST.
Vários comprimentos.

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Solução versátil, incluindo
DIO´s para montagem em
rack, DIO´s de parede, patch
cords, pigtails, conectores,
adaptadores e também espelhos e acessórios para montagem em área de trabalho.

Réguas e
Adaptadores
Multimodo e monomodo de
alta performance. Usados nos
diversos tipos de DIO’s da
HellermannTyton.
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