Sistema de Canalização
para Ar Condicionado

HelaClima
Sistema de Canalização para Ar Condicionado
A linha HelaClima é um completo sistema de canalização para ar condicionado, ideal para proteção e estética nas instalações, como por exemplo,
tubulações, isolantes térmicos, dreno e cabos elétricos.
São produzidas em material termoplástico e autoextinguível, o que as torna mais resistentes aos impactos, garantindo facilidade, qualidade e
proporcionando maior segurança na instalação.
Atendendo à norma NR18, este novo produto gera menos resíduos durante o processo de instalação do ar condicionado, ou seja, menor custo
por ponto instalado.
A versatilidade das Canaletas HelaClima permite a instalação de ar condicionado em diversos ambientes, como salas comerciais, escritórios, consultórios, residências, bancos, entre outros.

Imagem Ilustrativa

Excelente acabamento para estética de tubulações expostas

Antes

Depois

imagens meramente ilustrativas

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

Sistema de Canalização para Ar Condicionado
Canaletas HelaClima

Canaletas HelaClima
Canaletas para proteção e estética na instalação de sistema de ar condicionado como tubulações, isolantes térmicos, dreno e cabos elétricos.

MATERIAL

PVC

Cor

Branco

Temperatura de Trabalho

-20C° a + 70C°

Flamabilidade

UL 94V-0

Produto

28,5

1,3

Descrição

Referência

Embalagem (m)

Canaleta composta de
base e tampa 30x30mm
com 2 metros de
comprimento.

AC3030

48

Canaleta composta de
base e tampa 60x50mm
com 2 metros de
comprimento.

AC6050

32

Canaleta composta de
base e tampa 80x80mm
com 2 metros de
comprimento.

AC8080

16

29,6

48,7

1,6

60,0

78,7

1,9

80,0

Acessórios para Canaletas HelaClima
Os acessórios facilitam a instalação, dispensando recorte e encaixe da
canaleta em curvas e nas entradas de parede.
Disponíveis para os três modelos de canaletas.

MATERIAL

ABS

Cor

Branco

Temperatura de Trabalho

-20C° a + 70C°

Flamabilidade

UL 94V-0

Entrada de Parede

Curva Plana

Referência

Medida

Embalagem
(peças)

EPAC3030

30x30mm

40

CPAC3030

30x30mm

40

EPAC6050

60x50mm

20

CPAC6050

60x50mm

20

EPAC8080

80x80mm

5

CPAC8080

80x80mm

5

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

Referência

Medida

Embalagem
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