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

As canaletas Heladuct HF são indicadas 
para instalações elétricas em locais com 
grande circulação de pessoas, como esta-
ções metroferroviárias, aeroportos, hospi-
tais, shoppings, entre outros.

Canaleta Livre de Halogêneos



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

Canaleta Livre de Halogêneos - Heladuct HF

Sistemas de Proteção

Canaletas Heladuct HF

MATERIAL
Policarbonato + Acrilonitrila
Butadieno - Estireno (PC+ABS)

Cor Cinza Claro (Ral 7035)

Temperatura de Trabalho -25°C a +90°C

Flamabilidade UL94V0 (antichama)

Norma CEN/TS 45545-2

       

Cada vez mais comprometida com a segurança do mercado, a 
HellermannTyton vem buscando soluções para minimizar os riscos, tanto 
na saúde humana, como nas instalações elétricas, e, seguindo essa pre-
missa, lança no Brasil mais um produto com essa proposta.
As canaletas Heladuct HF são fabricadas a partir de um composto que, 
em caso de incêndio, não libera gases halogenados, que causam intoxi-
cação ou danos à saúde.

Características do Material

O composto Policarbonato junto com o Acrilonitrilo Butadieno Estireno 
(PC+ABS) formam um polímero antichama que, em caso de queima, pos-
sui baixa emissão de fumaça, além de não liberar gases tóxicos.

Aplicações

São ideais para condução, proteção e direcionamento de fios e cabos 
em instalações elétricas e quadros de comando em áreas com afluência 
de pessoas, tais como, transportes públicos (trens e metrô), shoppings, 
hospitais, entre outros. São indicadas também para aplicações em túneis, 
elevadores, data centers e instalações petroquímicas e militares.

Aplicação em painel elétrico 

Possuem sistema de furação na base permitindo rápida instalação com 
parafusos ou rebites.

Referência
Largura
(mm)

Altura
(mm)

HTWD-HF-25X25 25 25

HTWD-HF-25X37.5 25 37,5

HTWD-HF-25X50 25 50

HTWD-HF-25X75 25 75

HTWD-HF-37.5X37.5 37,5 37,5

HTWD-HF-37.5X50 37,5 50

HTWD-HF-37.5X75 37,5 75

HTWD-HF-50X50 50 50

HTWD-HF-50X75 50 75

HTWD-HF-75X50 75 50

HTWD-HF-75X75 75 75

HTWD-HF-100X50 100 50

HTWD-HF-100X75 100 75

HTWD-HF-125X75 125 75

Fornecidas em barras de 2 metros.

Modelo de furação para larguras
de 25 a 50 mm

Modelo de furação para larguras
de 75mm ou superior
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HellermannTyton Ltda.

Avenida José Benassi, nº 100

Pq. Industrial - Jundiaí / SP

CEP 13213 - 085

Contato: 11 2136-9090 / 4815-9090

E-mail: vendas@hellermanntyton.com.br

Site: www.hellermanntyton.com.br C
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