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Fabricante ItalianoFabricante Italiano
Desde 1968, a Cortem S.p.A. projeta e fabrica equipamento elétrico à 
prova de explosão e resistente às intempéries, destinado a áreas perigosas. 
Graças a um esforço contínuo ao nível da inovação e melhoramento 
técnicos, é hoje líder neste campo, capaz de fornecer toda uma gama de 
produtos, atendendo aplicações onshore e offshore. 
A peculiaridade do Grupo Tecnológico Cortem, formado pelas empresas 
Cortem, Elfit e Fondisonzo, é a experiência adquirida no campo Ex que 
resulta não apenas no fornecimento de produtos Ex simples, mas também 
em soluções personalizadas de engenharia. Todos os nossos produtos são 
projetados e fabricados internamente de acordo com diferentes tipos de 
proteção, tais como: “Ex db” à prova de explosão, “Ex eb” segurança 
aumentada, “Ex de” combinada e “Ex nR” de respiração limitada, utilizando 
ligas primárias de alumínio, aços inoxidáveis e materiais plásticos que 
asseguram resistência e duração. A liga de alumínio utilizada pela Cortem 
passou todos os testes exigidos pela Norma EN 60068-2-30 (ciclos 
quentes/úmidos) e a Norma EN 60068-2-11 (teste de névoa salina). Todos 
os nossos produtos em liga de alumínio estão protegidos por um revestimento 
poliéster RAL 7035. Este tratamento, fornecido apenas pelo Grupo Cortem, 
garante uma proteção duradoura. 
A gama de produção da Cortem pode ser resumida da seguinte forma: 
•  Luminárias, luminárias de obstrução, projetores e lâmpadas de mão. 
•  Caixas de junção e de puxamento, estações de controle. 
•  Equipamento de sinalização e controle, plugues e tomadas. 
•  Prensa-cabos e acessórios elétricos. 
•  Execuções especiais: comutadores e painéis elétricos, de acordo com as 

especificações do cliente. 
90% de nossa produção está localizada no setor do Petróleo e do Gás, tanto 
offshore como onshore, mas também em fábricas químicas e farmacêuticas 
e em todas as áreas de fabrico onde a presença de atmosferas explosivas 
pode ocorrer, tais como silos de grãos, indústria da madeira e fábricas de 
papel. Investimos todos os anos alguns de nossos recursos para desenvolver 
produtos inovadores que atendam às necessidades do mercado e, por esta 
razão, nosso departamento de I&D estuda a melhor solução avaliando as 
questões normativas e de preço de mercado, os aspetos de fábrica e de 
segurança. 
Com 4 empresas do grupo, 10 Centros de Distribuição e uma ampla rede 
de vendas, a Cortem fornece uma presença local e qualif icada em todo 
o mundo. Para a Cortem “deslocar” não significa transferir instalações, 
recursos e conhecimento em países de baixo custo, mas replicar um 
modelo bem sucedido de organização industrial no qual a segurança 
ambiental, a qualidade do produto, a conformidade com as normas, 
o serviço técnico e pós-venda são os fundamentos de nossa missão 
corporativa. O resultado “assegurar-se de que é seguro” representa 
nosso orgulho e paixão pelo que projetamos e fabricamos.
 

CORTEM GROUP
To be sure to be safe
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Grupo II, Categoria 2GD/3G

FLOWEX-ME
II 2GD - Ex eb mb IIC T.. Gb 
Ex tb IIIC T..°C Db

FLOWEX-MN
II 3G - Ex nR IIC T.. Gc 
Ex tb IIIC T..°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

SÉRIE FLOWEX 

A série FlowEx é composta por três tamanhos de corpo e 
representa a alternativa LED para todas as áreas onde era 
habitual instalar luminárias de descarga de baixa e média 
potência com mais de 400W.
O design do corpo aletado, feito de liga de alumínio, é um 
ótimo dissipador de calor para a placa LED, permitindo 
a rápida e eficaz dispersão do calor gerado pelo 
funcionamento normal dos próprios LEDs.
A conceção baseada nos princípios de Lean Manufacturing 
permitiu obter uma luminária leve e fácil de instalar, mas ao 
mesmo tempo resistente e duradoura ao longo do tempo.

- Eficiência global máxima de 151 l/W reais e constantes.
- Disponível em duas configurações diferentes, 

dependendo da área de instalação.
- Várias potências disponíveis para cada modelo com 

diferentes emissões de lúmen (de 4785 lm até 27961 lm).

LUMINÁRIAS LED HIGH BAY

Grupo II, Categoria 2GD

Ex eb mb op is IIC T.. Gb 
Ex tb op is IIIC T..°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor de
cobre

As luminárias da série EVML-50/O.. foram projetadas 
para iluminar e monitorizar materiais perigosos contidos 
em tanques e cisternas, graças a um suporte para o 
acoplamento com a flange da vigia.

-  Tipo de proteção ‘Ex e mb’.
-  Quatro tamanhos diferentes de flange.

SÉRIE EVML-50/O..LUMINÁRIAS LED DE INSPEÇÃO DE 

TANQUES E CISTERNAS LOW BAY
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Grupo II, Categoria 2GD

Ex eb mb op is IIC T.. Gb 
Ex tb op is IIIC T..°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor de
cobre

EVML-50 

As luminárias EVML foram projetadas para oferecer uma 
luminária Low Bay que pode substituir as equivalentes 
incandescentes a custos mais baixos. São adequadas para 
a iluminação de pequenas áreas nas quais é necessário 
limitar a obstrução, tais como túneis, passagens, corredores, 
escadas, paredes de perímetro e cabinas de comando e 
controle. O modelo com a entrada lateral atende, finalmente, 
a algumas necessidades de instalação específicas, 
reduzindo as dimensões globais (código EVML-50L).

-  Tipo de proteção ‘Ex e mb’.
-  Modelos disponíveis para tensões de alimentação 

baixas. 
-  Disponível modelo de mão EVML-50P.
-  Também estão disponíveis luminárias de obstrução da 

série EVML-50/G, uma placa LED e um globo de várias 
cores. 

LUMINÁRIAS LED LOW BAY
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Grupo II, Categoria 2GD

Ex de IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T.. Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As luminárias da série RLFE para lâmpadas de descarga são 
adequadas para iluminar grandes áreas, especificamente 
para a indústria química e petroquímica, no mar e em terra. 
O corpo é realizado em liga de alumínio com baixo teor 
de cobre, o globo é de vidro borossilicato. Têm uma alta 
estabilidade térmica e mecânica. 

-  Manutenção rápida e simples.
-  Robusta e confiável ao longo do tempo.
-  Adequada para lâmpadas de descarga até 400W.

SÉRIE RLFELUMINÁRIAS PARA LÂMPADAS DE 

DESCARGA 

Grupo II, Categoria 2GD

Série EV
Ex d IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T..°C Db

Série EVE
Ex de IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T.. °C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

SÉRIE EV, EVE -5050/-5060 

As luminárias EV-5050, EV-5060, EVE-5050, EVE-
5060 são projetadas para a indústria petroquímica, 
combinando estética com funcionalidade, desempenho 
com simplicidade em total conformidade com a severidade 
dos regulamentos Ex. A liga de alumínio com baixo teor de 
cobre, o vidro borossilicato resistente ao choque e o aço 
inoxidável eletropolido tornam esta luminária resistente aos 
agentes de corrosão de atmosferas salinas e de poluição 
industrial.

- Globo em vidro borossilicato com alta estabilidade 
térmica e mecânica.

-  As luminárias EVE têm uma caixa de junção terminal 
interna “Ex e” que permite a conexão com um prensa-
cabos “Ex e” (sem barreira).

LUMINÁRIAS PARA  

ECONOMIZAR ENERGIA

Grupo II, Categoria 2GD/3GD

LifEx-ME
II 2GD - Ex db eb mb IIC T.. Gb 
Ex tb IIIC T..°C Db

LifEx-MN
II 3GD - Ex ec IIC T.. Gc 
Ex tb IIIC T..°C Db

IP66
Zona 1-2-21-22

Cabeças extrudadas e de liga de 
alumínio

As luminárias LifEx possuem um corpo de alumínio anodizado 
de alta qualidade e um difusor de vidro resistente ao impacto e 
a altas temperaturas. Têm um mecanismo inovador de suporte, 
sem limitações fixas de espaçamento entre eixos, o que as 
torna fáceis de instalar ou reequipar e significa que a luminária 
pode ser girada a -30°/0°/+30°. A linha LifEx tem diferentes 
comprimentos com uma ampla variedade de especificações de 
tensão e potência. A linha foi idealmente projetada e certificada 
de acordo com a zona de instalação e, além de passar em 
todos os testes exigidos pela regulamentação, passou testes 
mecânicos e elétricos adicionais, como testes de vibração, 
IP66, partida suave, teste de surto e muito mais.

- Completa com fitas de LED com alta eficiência luminosa.
- Disponível em dois configurações diferentes para várias 

aplicações.

SÉRIE LIFEX-MLUMINÁRIAS LINEARES  

A LED - ALUMÍNIO
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Grupo II, Categoria 2GD

Ex db eb op is IIC T.. Gb  
Ex tb op is IIIC T...°C Db 

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

Os projetores da série LED EVL combinam um design leve 
e compacto e uma grande versatilidade, facilidade de 
instalação e altos desempenhos de iluminação, graças às 
placas a LED de alta intensidade e eficiência que podem ser 
combinadas com as lentes disponíveis com feixe de luz com 
várias nuances.
Além disso as partículas de ar à volta do projetor não se 
ionizam, uma característica intrínseca da tecnologia LED 
que limita a atração do pó e de insetos, graças à ausência 
de emissões UV. Os projetores da série EVL podem ser 
alimentados através de um cabo elétrico e de um simples 
prensa-cabos ‘Ex e’ (não barreira).

- Quatro medidas: EVL-060, EVL-070, EVL-080, EVL-100.
- Novas tensões de alimentação disponíveis (de 120- 

277 Vac).
- Várias potências disponíveis para cada modelo com 

diferentes emissões de lúmen
- Várias óticas disponíveis para diferentes feixes de luz 

necessários

SÉRIE EVLPROJETORES A LED

Grupo II, Categoria 2GD/3GD

LifEx-PE
II 2GD - Ex db eb mb IIC T.. Gb  
Ex tb IIIC T..°C Db

LifEx-PN
II 3G - Ex ec IIC T.. Gc 
Ex tb IIIC T..°C Db

IP66
Zona 1-2-21-22

Cabeças extrudadas e de liga de 
alumínio

Grupo II, Categoria 2GD

Série FLF-L, FLFE-L
Ex db op is IIC T6 Gb - Ex tb op is IIIC 
T80°C Db
Ex db eb op is IIC T6 Gb - Ex tb op is 
IIIC T80°C Db

IP66
Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As luminárias da série LifEx-P são constituídas por um corpo 
em policarbonato e GRP, resistente ao impacto (IK09) e aos 
raios UV, com uma parte transparente para a transmissão 
da luz.
Um sistema de suportes inovador, sem limite de entre-
eixo, permite uma instalação simples e um fácil ajuste.  
As versões com funcionamento de emergência podem ser 
equipadas com battery box, para facilitar as operações 
de manutenção e/ou a substituição das baterias, ou com 
baterias especiais para aplicações com temperaturas 
ambiente até -60° C.
A utilização de fitas de LED de alta potência permitiu 
alcançar um lúmen output que varia de 1500 lm a 12500 lm 
com elevada eficiência e durabilidade garantida no tempo. 

- Com fitas de LED de alta eficiência luminosa. 
- Disponível em duas configurações diferentes, dependendo 

da área de instalação.
-  Disponível em diferentes comprimentos e com uma vasta 

gama de tensões e potências.

As luminárias da série FLF-L e FLFE-L estão disponíveis para 
tubos de LED. São compostas por duas cabeças em liga 
de alumínio com baixo teor de cobre com suportes de 
lâmpada G13, um tubo de vidro borossilicato temperado 
resistente ao calor e um refletor interno de alumínio pintado 
de branco. 

-  Séries FLF-L, FLFE-L: excelente coeficiente “CX”, menor 
resistência ao vento e menor acumulação de poeira.

-  As luminárias FLFE-L têm uma caixa de junção terminal 
interna ‘Ex e’ que permite a ligação com um prensa-
cabos ‘Ex e’ (sem barreira).

LUMINÁRIAS PARA  

TUBOS DE LEDS

SÉRIE LIFEX-P

SÉRIE FLF-L, FLFE-L

LUMINÁRIAS LINEARES  

A LED - MATERIAL PLÁSTICO
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Grupo II, Categoria 2D/3GD

Ex II 2D Ex tb op is IIIC T.. Db 
Ex II 3GD Ex nR IIC T..°C Gc

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

A série EVNL foi concebida para zona 2 e zona 22 para 
satisfazer as necessidades do mercado, enfatizando a 
redução de custos, melhorando a qualidade do produto 
e aumentando as características luminotécnicas. A 
prerrogativa dos projetores EVNL é a execução “Ex nR” 
combinada com a “Ex op is” que classifica o equipamento 
como dispositivo de respiração limitada com segurança 
ótica certificada. A conceção cuidadosa, combinada com 
uma escolha meticulosa dos materiais para a vedação da 
luminária, limitam a entrada de gases, vapores ou névoas 
inflamáveis durante o funcionamento normal do projetor.

- Quatro medidas disponíveis: EVNL-060, EVNL-070, 
EVNL-080, EVNL-100.

- Novas tensões de alimentação disponíveis (de 120- 277 
Vac).

- Várias potências disponíveis para cada modelo com 
diferentes emissões de lúmen

- Várias óticas disponíveis para diferentes feixes de luz 
necessários

SÉRIE EVNLPROJETORES A LED
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Grupo II, Categoria 3GD

Ex nR II T2/T3 - Ex tD A22

IP66

Zona 2-22

Alumínio fundido sob pressão

Estes projetores são ideias para iluminar grandes 
áreas, se equipado com refletor simétrico, ou para uma 
concentração seletiva de luz em áreas específicas, quando 
equipado com refletor assimétrico. O alto grau de proteção 
IP66 combinado com uma eficiência ideal a temperaturas 
baixas (-50° C) e altas (+60° C), tornam os projetores TIGER 
adequados para serem usados em todos os ambientes 
onde as condições climáticas são extremas.

- Manutenção rápida.
-  Cablagem simples graças ao uso de terminais 

marcados.
-  Clipes de alumínio anticorrosão.
-  Vidro plano contra a poluição luminosa.
- Adequado para lâmpadas até 400W.

SÉRIE TIGERPROJETORES RETANGULARES

Grupo II, Categoria 2GD

Ex de mb IIB+H2 T5/T6 Gb - Ex tb 
IIIC T100°C T85°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor de
cobre

Os projetores da série SLED com tecnologia LED combinam 
o peso leve, design compacto e elevado desempenho 
em termos de confiabilidade, segurança, eficiência e 
economia de energia. O corpo aletado do projetor serve 
como dissipador de calor para a placa LED, permitindo a 
instalação de uma maior emissão de luz sem deteriorar os 
LEDs. 

- Índice de rendimento de cor > 70.
- Suporte ajustável de aço galvanizado.
-  SLED-250, SLED-400, SLED-600: com ótica de “feixe 

quadrado” que permite uma distribuição uniforme da 
luz. 

- SLED 401, 601 e 1000: não têm ótica refletora e são 
caracterizados por um feixe de luz difusa e maior 
Lúmen. 

SÉRIE SLEDPROJETORES LED
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Grupo II, Categoria 2GD

Ex db eb op is IIC T6 Gb;  
Ex tb op is IIIC T75°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As luminárias de sinalização da série VSE com luz 
intermitente ou fixa são adequadas para a sinalização 
industrial. A intermitência pode ser regulada através de DIP 
switch interno com uma frequência de 20 a 70 piscas por 
minuto. A luminária VSE, disponível em diferentes cores, 
está equipada com LEDs instalados na placa eletrónica 
com um circuito único e um refletor interno.

- Consumo médio da lâmpada: 6W
- Intensidade baixa
- Várias cores disponíveis.

SÉRIE VSELUMINÁRIA PARA SINALIZAÇÃO A LED
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Grupo II, Categoria 2GD

XLFE-MIA, XLFE-MIC
II 2GD Ex db eb IIC T.. Gb; Ex tb IIIC 
T..°C Db
XLFE-MIB
II 2GD Ex db eb op is IIC T4 Gb; Ex tb 
op is IIIC T110°C Db IP66
XLFE-LIB
Ex de IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T.. Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As luminárias de obstrução XLFE-LIB, XLFE-MIB, XLFE-MIA 
e XLFE-MIC são adequadas para instalação em torres ou 
edifícios altos como sinal de obstrução graças aos sinais 
luminosos emitidos por LEDs de alta potência e eficiência 
luminosa. O uso da tecnologia LED proporciona baixo 
consumo de energia, longa vida útil (aproximadamente 
50000 horas) e, consequentemente, uma redução nos 
custos de manutenção.

- As luminárias estão em conformidade com o Padrão 
ICAO (Organização da Aviação Civil Internacional).

-  Máx. 20000 cd para luminárias de obstrução tipo A 
de média intensidade, 2000 cd para o tipo B de média 
intensidade, 32 cd para baixa intensidade.

SÉRIE XLFE-LIB, -MIB, -MIA, -MICLUMINÁRIAS DE  

OBSTRUÇÃO LED

Grupo II, Categoria 2GD

Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db
IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As luminárias LED da série CCA-03EX para avisos de 
segurança são projetadas para serem instaladas em 
áreas com risco de explosão onde a iluminação pode 
ser interrompida devido a situações anómalas, incomuns 
ou acidentais. A luminária CCA-03EX pode ser instalada 
em ambientes internos ou externos e pode operar tanto em 
condições normais como de emergência, com uma duração 
máxima de cerca de 2 horas. Em caso de interrupção 
da alimentação, a eletrônica liga automaticamente a 
luminária.

- Cablagem simples, dois encaixes roscados estudados 
para a cablagem interna.

- Tamanho compacto, dois projetores de LED direcionais.
- LED COB (Chip on Board: alto desempenho em termos 

de lúmen, baixos custos de manutenção e uma longa 
duração.

- Temperatura de cor 3500 °C, 595 lm para cada LED.

SÉRIE CCA-03EXLUMINÁRIAS LED 

PARA AVISOS DE SEGURANÇA
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Grupo II, Categoria 2GD

LFED
Ex db op is IIB+H2 T6 Gb
Ex tb op is IIIC Db 

LFEE
Ex db eb mb op is IIC T5/T6 Gb
Ex tb op is IIIC T70/T60°C Db

EVF-8EX
Ex d IIC T5 - Ex tD A21

IP66
Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor de 
cobre ou aço inoxidável AISI 316L

As luminárias de emergência das séries LFEE e LFED são 
projetadas para a iluminação e a identificação de saídas 
de emergência ou vias de fuga em caso de perigo. As séries 
LFEE e LFED são feitas com invólucro de aço inoxidável 
AISI 316L, uma janela com um pictograma impresso e uma 
fita de LED.
A série EVF-18EX está equipada com reator eletrônico para 
lâmpadas fluorescentes de 8W.

 
- LFEE, LFED: Tipo de proteção “Ex op is”, estão disponíveis 

modelos para operação normal e de emergência.
- EVF-18EX: adequada para tubos fluorescentes até 1 x 

8W, LED de duas cores (verde/vermelho) que monitoriza 
as baterias.

SÉRIE LFED, LFEELUMINÁRIAS DE SINALIZAÇÃO DE 

EMERGÊNCIA PARA FITAS DE LED, PARA 

TUBOS FLUORESCENTES

SÉRIE L-5, L-5R, L-5S
Grupo II, Categoria 1GD
Ex ia IIC T4 Ga - Ex ia IIIC T85° Da
SÉRIE L-3000
Grupo II, Categoria 1GD/1D
Ex ia IIC T4 Ga | Ex ia IIIC T85° Da
IP67
Zona 0-1-2-21-22
Resina termoplástica 

FHL
Grupo II, Categoria 2GD
Ex d IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T85°C Db
Liga de alumínio
LHL-P
Grupo 2, Categoria 2G
Ex mb IIIC T95°C/T130°C (Db)
Ex mb IIIC T95°C/T130°C (Db)
Policarbonato e PVC
IP66
Zona 1-2-21-22

As lâmpadas de mão são adequadas para serem usadas para 
inspeção, operação e manutenção de instalações. As séries L-5, 
L-5R têm um sensor de luz para economizar energia e informações 
do nível das pilhas. Podem ser montadas em capacetes de combate 
a incêndios. A série L-3000 tem 2 LEDs de 135 lúmens cada em uma 
ótica dupla com diferentes feixes de luz e tecnologia Led Engine 
com um sistema de passo de luz. As lâmpadas de mão da série FHL 
são adequadas para tubos fluorescentes compactos de 24/36 W 
enquanto que a série LHL-…P para tubos LED de 9/17W. Graças a 
sua construção especial, robusta e fácil de manusear, proporcionam 
excelente desempenho em qualquer posição e temperatura ambiente.

-  L-3000: cabeça giratória com 3 posições 0° |45°| 90°.
-  Série FHL: reator eletrônico integrado, fonte de alimentação 24 V dc.
-  LHL-…P: temperatura da cor da luz em torno de 5500 K, 72 LEDs, 

duração > 50000 horas, gancho de aço inoxidável e cabo de 5m.

SÉRIE L, FHL, LHL-PLÂMPADAS DE MÃO 

FLUORESCENTES E LED

Grupo II, Categoria 2GD

(CCA-02E/S...LD)
Ex d IIC T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C Db

(MSU)
Ex eb mb op is IIC T.. Gb - Ex tb op is 
IIIC T..°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

Os sistemas de semáforos das séries MSU e CCA-
02E/S...LD são adequados para o controle do tráfico em 
ambientes industriais quimicamente agressivos ou zonas 
potencialmente perigosas, incluindo marítimas.   

- Dois, três, quatro ou cinco sinalizadores com 
combinações de cores (para MSU).

-  Um, dois ou três sinalizadores com combinações de cores, tais 
como verde, amarelo e vermelho (para CCA-02E/S...LD).
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SÉRIE MSU, CCA-02E/S…LDSEMÁFOROS LED
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Série CCA…E e CCA…EH series
Grupo II, Categoria 2GD 
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db
Ex d IIC T6, T5 Gb - Ex tb IIIC T85°C, 
T100°C Db
Ex d IIC T6/T5 - Ex tb IIIC T85°C/
T100°C Db - 
Ex d [ia Ga] IIC T...°C, Gb - Ex tb [ia 
Da] IIIC T...°C Db

Série CCA...C
Grupo II, Categoria 2GD/2(1) GD
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db
Ex d IIC T6, T5 Gb - Ex tb IIIC T85°C, 
T100°C Db
Ex d IIC T6/T5 - Ex tb IIIC T85°C/
T100°C Db 
Ex d [ia Ga] IIC T...°C, Gb - Ex tb [ia 
Da] IIIC T...°C Db
IP66

Grupo II, Categoria 2GD/ M2

Ex d IIB+H2 Gb - Ex tb IIIC Db 
Ex d IIB+H2 T... Gb - Ex tb IIIC 
T…°C Db 
Ex d [ia Ga] IIB+H2 T... Gb - Ex tb [ia 
Da] IIIC T...°C Db 
Ex d I mb

IP66/67

Zona 1-2-21-22

Aço inoxidável AISI 316L

Grupo II, Categoria 2GD

Ex d IIB+H2 Gb - Ex tb IIIC Db 
Ex d IIB+H2 T... Gb - Ex tb IIIC 
T…°C Db 
Ex d [ia Ga] IIB+H2 T... Gb - Ex tb [ia 
Da] IIIC T...°C Db 

IP66/67

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

Grupo II, Categoria 2GD

II 2GD Ex db IIC T4/T5/T6 Gb Ex tb 
IIIC T85°C/T100°C/T135°C Db 
II 2GD Ex db [ia Ga] IIC T4/T5/T6 Gb 
Ex tb [ia Da] IIIC T85°C/T100°C/
T135°C Db

IP66/67

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As caixas de junção da série CCA… são usadas tanto como 
caixas de junção com/sem terminais, quanto para a instalação 
de equipamento elétrico. As séries CCA...C podem ser equipadas 
com dispositivos de controle, enquanto as séries CCA…EH com 
alojamentos de instrumentos; fornecidas com janela redonda de 
vidro borossilicato, são usadas para conter instrumentos digitais e 
analógicos.

- Nas séries CCA…E e CCA…EH os componentes internos podem 
ser facilmente instalados graças à estrutura de flange externa. 

- As caixas das séries CCA…C estão equipadas com uma junta 
de acoplamento cilíndrica para que possam ser equipadas com 
dispositivos de controle. Tampa com dobradiças.

- Parafusos de aço inoxidável.
-  Zona 1-2-21-22
-  Liga de alumínio com baixo teor de cobre

As caixas de junção da série EJBC foram cuidadosamente 
projetadas para permitir sua instalação em áreas com risco 
de explosão e/ou fogo devido à presença de todos os 
Gases do Grupo IIA - IIB - IIC classificados como Zona 1, 
2, 21, 22. A especial articulação multipasso, obtida graças 
à alta qualidade e precisão da usinagem, permitiu, de fato, 
a extensão da proteção de gases ao Grupo IIC [Acetileno 
(C2H2), Dissulfeto de Carbono, Hidrogênio (H2)].
 
- Zona 1, 2, 21, 22
- Grupo IIC.
- Caixas de junção de alumínio.
- IP 66/67.

As caixas de junção das séries EJBX... são usadas tanto 
como caixas de junção com/sem terminais, quanto para 
a instalação de equipamento elétrico, tal como disjuntores, 
sinais, interruptores de controle remoto, transformadores. A 
tampa pode ser equipada com uma janela retangular de 
borossilicato para visualizar os instrumentos montados no 
interior.  

- Dobradiças de aço inoxidável como padrão no lado 
longo com predisposição de montagem no lado curto.

- Corpo e a tampa podem ser perfurados e roscados de 
acordo com a especificação do cliente.

- Parafusos de aço inoxidável.

As caixas de junção das séries EJB, EJB…A são usadas 
tanto como caixas de junção com/sem terminais, quanto 
para a instalação de equipamento elétrico, tal como 
disjuntores, sinais, interruptores de controle remoto, 
transformadores. A tampa pode ser equipada com uma 
janela retangular de borossilicato para visualizar os 
instrumentos montados no interior. As caixas de alojamento 
de instrumentos da série EJB…W, com uma ou duas janelas 
circulares, são adequadas para conter instrumentos de 
medição analógicos e digitais. 

- Dobradiças de aço inoxidável como padrão no lado 
longo com predisposição de montagem no lado curto.

- Corpo e a tampa podem ser perfurados e roscados de 
acordo com a especificação do cliente.

- Parafusos de aço inoxidável.
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SÉRIE CCA…E, CCA…EH, CCA…C

SÉRIE EJBC

SÉRIE EJBX... 

SÉRIE EJB, EJB…A, EJB…W

CAIXAS DE JUNÇÃO

CAIXAS DE JUNÇÃO

CAIXAS DE JUNÇÃO

CAIXAS DE JUNÇÃO
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Classe I, Grupos C e D; Classe II, Grupos 
E, F e G

Diretiva

NEC, CEC, NFPA

Normas

NEMA 7, NEMA 9, NEMA 4X, NEMA 3, UL 
886, UL 1203, NEC Art 500-503

As caixas de junção das séries SX7E, SX6GUA e SX9GUB 
são certificadas UL.  SX7E e SX6GUB podem ser usadas 
tanto como caixas de junção com/sem terminais, quanto 
para a instalação de equipamento elétrico.  A série 
SX6GUA é adequada para ser instalada ao longo de 
percursos de tubos como caixa de junção ou caixa de 
distribuição para condutores. Estão disponíveis em muitos 
tamanhos diferentes.

-  Séries SX7E e SX9GUB: com tampa em liga
 de alumínio com baixo teor de cobre, parafusos de aço 

inoxidável, placa de montagem, linguetas de fixação, 
revestimento epóxi.

-  Série SX6GUA: corpo em ferro fundido, parafusos de 
aço inoxidável, rosca NPT.

SÉRIE SX7E, SX6GUA, SX9GUBCAIXAS DE JUNÇÃO 

Grupo II, Categoria 2 GD 

Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db 

IP66

Zona 1-2-21-22

Aço inoxidável AISI 316L

As caixas de junção das séries CCAIF E CCAIF..H em aço 
inoxidável têm uma tampa parafusada com ou sem janela 
redonda. São usadas como caixas de junção com/sem 
terminais. O corpo pode ser perfurado e roscado de 
acordo com a especificação do cliente.

-  Aço inoxidável AISI 316L.
-  Cavilhas e parafusos em aço inoxidável.
-  Parafusos de aterramento internos/externos.

SÉRIE CCAIF, CCAIF...HCAIXAS DE JUNÇÃO 

COM TAMPA PARAFUSADA

Grupo II, Categoria 2GD

Ex eb IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T.. Db 
Ex eb ia IIC T.. Gb - Ex ia IIIC T.. Db 
Ex eb ia IIC T.. Gb - Ex tb ia IIIC T.. Db 
Ex de IIC T6/T5 Gb - Ex tb IIIC T85°C/
T100°C Db 

IP 66

Zona 1-2-21-22

Aço inoxidável AISI 316L

As caixas de junção das séries CTB…CSTB...CTBE... feitas 
em aço inoxidável, são adequadas para instalações 
elétricas como caixas de segurança aumentada ou caixas 
de segurança intrínseca. Podem ser fornecidas com tiras 
de terminais multipolares ou modulares e podem ser 
equipadas com luzes piloto, botões e instrumentos de 
medição para montar painéis de controle e sinalização 
com grau de proteção IP66.  

- Sob encomenda pode ser fornecida com placas de 
glândulas removíveis e tampa com dobradiças, que 
pode ser trancada (exceto CTBE).

- Parafusos de aço inoxidável. 
-  Série CTBE disponível.

SÉRIE CTB…CSTB...CTBE...CAIXAS DE JUNÇÃO

Grupo I/II, Categoria M2/2GD

Ex d I Mb
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db
Ex d IIC T6, T5 Gb - Ex tb IIIC T85, 
T100°C Db
Ex d IIC T6/T5 - Ex tb IIIC T85°C/
T100°C 
Ex d [ia Ga] IIC T... Gb - Ex tb [ia Da] 
IIIC T...°C Db 
 
IP66

Zona 1-2-21-22

Aço inoxidável AISI 316L.

As caixas de junção da série CCAI são feitas em aço 
inoxidável. São usadas tanto como caixas de junção com/
sem terminais, quanto para a instalação de equipamento 
elétrico. Sua forma quadrada, sem flanges externas, 
permite realizar painéis modulares certificados para gases 
do grupo IIC. Podem ser equipadas com dispositivos de 
controle.

- A parede e a tampa podem ser perfuradas e roscadas de 
acordo com a especificação do cliente.

- Parafusos de aterramento internos e externos em aço 
inoxidável.

- Linguetas de fixação.
-  Tampa com dobradiças.

SÉRIE CCAICAIXAS DE JUNÇÃO
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Grupo II, Categoria 1/2(1)/2GD

Ex e II T5/T6 Ex tD A21
Ex e (ia) IIC T5/T6 Ex tD A21
Ex ia IIC T5/T6 Ex tD A21
Ex de IIC T5/T6 Gb Ex tb IIIC 
T100°C÷T85°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Aço inoxidável AISI 316L

As caixas de junção das séries SA...SS, realizadas em aço 
inoxidável AISI 316L, são adequadas para instalações 
elétricas como caixas de segurança aumentada ou caixas 
de segurança intrínseca. Podem ser fornecidas com tiras 
de terminais multipolares ou modulares e podem ser 
equipadas com luzes piloto, botões e instrumentos de 
medição para montar painéis de controle e sinalização 
com grau de proteção IP66. 

- Sob encomenda podem ser fornecidas com tampa com 
dobradiças, que pode ser trancada.

- Parafusos de aço inoxidável.

SÉRIE SA...SSCAIXAS DE JUNÇÃO

Grupo II, Categoria 2GD

Ex e IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T.. Db 
Ex ia IIC T.. Gb - Ex ia IIIC T.. Db 
Ex e ia IIC T.. Gb - Ex tb ia IIIC T.. Db 
Ex de IIC T6/T5 Gb - Ex tb IIIC 
T85°C/T100°C Db 

IP66

Zona 1-2-21-22

GRP

As caixas de junção da série SA/P são adequadas para 
instalações elétricas como caixas de segurança aumentada 
ou caixas de segurança intrínseca. Podem ser fornecidas 
com tiras de terminais multipolares ou modulares e podem 
ser equipadas com luzes piloto, botões e instrumentos de 
medição para montar painéis de controle e sinalização. 

- As caixas SA/P são em resina reforçada com fibra de vidro.
- Podem ser perfuradas e roscadas de acordo com as 

especificações do cliente.
- Parafusos de aço inoxidável.

SÉRIE SA/P CAIXAS DE JUNÇÃO

Grupo II, Categoria 2GD

Série A, I
Ex de IIC T5 Ex tD A21

Série CMD
Ex db eb IIC T.. Gb; Ex tb IIIC T..°C Db

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor de 
cobre, aço inoxidável, GRP

As estações de controle das séries A, I e CMD são 
ideais para alojar equipamento elétrico na tampa, como 
dispositivos de controle e sinalização. São adequadas 
para as indústrias química, petroquímica e farmacêutica e 
podem ser instaladas quer a bordo da máquina ou com 
controle remoto.

- A série A é em liga de alumínio, a série I é em aço 
inoxidável e a série CMD é em resina reforçada com 
fibra de vidro.

- As séries A, I, CMD são fornecidas com prensa-
cabos. Está disponível uma vasta gama de modelos e 
acessórios.

- Parafusos de aço inoxidável.

SÉRIE A, I, CMD ESTAÇÕES DE CONTROLE

Grupo II, Categoria 2GD

Ex e IIC T.. Gb - Ex tb IIIC T.. Db 
Ex ia IIC T.. Gb - Ex ia IIIC T.. Db 
Ex e ia IIC T.. Gb - Ex tb ia IIIC T.. Db 
Ex de IIC T6/T5 Gb - Ex tb IIIC T85°C/
T100°C Db 

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As caixas de junção da série SAG, realizadas em liga de 
alumínio, são adequadas para instalações elétricas como 
caixas de segurança aumentada ou caixas de segurança 
intrínseca. Graças à espessura das paredes (7 mm), podem 
ser conectadas diretamente a tubos e uniões roscadas 
cônicas. Podem ser fornecidas com tiras de terminais 
multipolares ou modulares e podem ser equipadas com 
luzes piloto, botões e instrumentos de medição para montar 
painéis de controle e sinalização. 

-  Maior espessura das paredes.
-  Revestimento de poliéster RAL 7035 (Ex e) ou RAL 5015 (Ex i). 
- Podem ser perfuradas e roscadas de acordo com as 

especificações do cliente.
- Parafusos de aço inoxidável.

SÉRIE SAGCAIXAS DE JUNÇÃO 
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Grupo II, Categoria 2GD

Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db 
Ex d IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db 
Ex e IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db 
Ex i IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db 
 
IP 66/67

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor de 
cobre e aço inoxidável

As caixas de junção das séries S, SF, e SSC são adequadas 
para serem instaladas ao longo de tubos como caixas de 
junção ou caixas de distribuição para condutores. Estão 
disponíveis vários modelos em relação ao tamanho e 
número de furos. Podem ser fornecidas como caixas de 
puxamento ou como caixas de terminais com tiras de 
terminais multipolares ou modulares.

-  A série SF tem um suporte de montagem na parede 
enquanto a série SSC tem um suporte de montagem no teto.

-  Parafusos de aço inoxidável.
-  As séries SF...S e SSC...S estão disponíveis em aço 

inoxidável.

SÉRIE S, SF, SSCCAIXAS DE JUNÇÃO REDONDAS

Grupo II, Categoria 2GD

SÉRIE SWS
Ex d IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db
Ex e IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db
Ex i IIC T... Gb - Ex tb IIIC T... Db
Ex d IIC Gb - Ex tb IIIC Db

IP 66/67

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As caixas de junção da série SWS são adequadas para 
alojar os sensores de temperatura, tais como termopares.

-  Parafusos de aço inoxidável.
-  A série SWS tem uma corrente em aço galvanizado que 

impede a perda da tampa.

SÉRIE SWSCAIXAS DE JUNÇÃO REDONDAS

Grupo II, Categoria 2GD

Ex de IIB+H 2 T5/T6 Gb 
Ex tb IIIC T85°C T100°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Aço inoxidável AISI 316L ou liga de 
alumínio sem cobre

As séries EJBE, EJBXE são compostas por uma caixa de 
junção da série EJB (alumínio) ou EJBX (aço inoxidável) 
“Ex d” e uma caixa de conexão da série CTB “Ex e” através 
do conjunto de flange. As janelas de visualização estão 
disponíveis no invólucro “Ex d” para ver os indicadores, 
mostradores e dispositivos de monitorização.

-  Aço inoxidável AISI 316L ou liga de alumínio sem cobre.
-  Cavilhas e parafusos em aço inoxidável.
-  Parafusos de aterramento internos/externos.

SÉRIE EJBE, EJBXECAIXAS DE JUNÇÃO 

PARA PAINÉIS ELÉTRICOS EX DE

Grupo II, Categoria 2GD

Ex de IIC T5/T6 Gb - Ex tb IIIC T85°C 
T100°C Db

IP66

Zona 1-2-21-22

Aço inoxidável AISI 316L 

Os painéis de controle da série GUBE, consistindo de uma 
caixa de junção “Ex d” da série CCAIF e uma caixa de 
junção “Ex e” da série CTB em aço inoxidável AlSI316L, 
foram especialmente projetados para o mercado offshore. 
A caixa de junção “Ex d” é usada para a instalação de 
componentes elétricos, tais como instrumentos de medição, 
PLCs, etc., enquanto que a caixa de junção de segurança 
aumentada “Ex e” é usada para a instalação de tiras de 
terminais para a conexão de cabos em entrada.

- A série GUBE...H tem uma janela circular.
-  Aço inoxidável AISI 316L.
-  Cavilhas e parafusos em aço inoxidável.
-  Parafusos de aterramento internos/externos.

SÉRIE GUBE, GUBE...HCAIXAS DE JUNÇÃO 

PARA PAINÉIS ELÉTRICOS EX DE
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Grupo II, Categoria 2D

Ex tb IIIC T80°C Db

IP 66

Zona 21-22

Liga de alumínio com baixo teor de 
cobre, aço inoxidável, GRP

Grupo II, Categoria 2GD

Ex d IIC T6 Ex tD A21 T85°C

IP 66/67

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

Grupo II, Categoria 2GD

Série CSE
Ex d IIB T5/T6 Ex tD A21

Série EFDC
Ex d IIC T5/T6 Ex tD A21

IP 66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

Grupo II, Categoria 2GD

Série CSC
Ex d IIC T6 Ex tD A21 
Série EFSCO
Ex d IIC T5/T6 Ex tD A21 
EMHA-9. Série CSC-H
Ex d IIC T5/T6 Ex tD A21

IP 66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As séries CSE, EFDC são adequadas como dispositivos 
de controle e sinalização. São adequadas para as 
indústrias química, petroquímica e farmacêutica e podem 
ser instaladas quer a bordo da máquina ou com controle 
remoto. As estações de controle da série CSE são 
retangulares, enquanto as da série EFDC são cilíndricas. 
Nas estações de controle EFDC podem ser instalados até 
quatro dispositivos de controle diferentes.

- Voltagem/amperagem para uso padrão.
- Buchas de aço inoxidável e eixo de botão.
- Tampa com parafuso de fechamento em aço inoxidável. 

Linguetas para montagem na parede.

Os disjuntores das séries CSC e EFSCO, comutadores e 
seletores são modelos de tipo rotativo com um dispositivo de 
controle na tampa. Os comutadores CSC têm uma faixa de 
16A enquanto a série EFSCO tem faixas de 25, 50 e 63A. 
Os comutadores CSC são fornecidos com um redutor Macho 
1’’ - Fêmea 3/4’’. 

- Dispositivo de controle de alumínio frontal.
- Tampa com parafuso de fechamento em aço inoxidável. 

Linguetas de fixação.

As caixas de instrumentos da série EMHA-9 e CSC-H 
normalmente são usadas para alojar instrumentos analógicos, 
tais como amperímetros e voltímetros. As estações de controle 
da série CSC-H podem ser fornecidas com uma unidade 
individual ou dupla. Instrumentos de medição sob encomenda.

- Vidro frontal de borossilicato.
- Parafusos de aço inoxidável. Linguetas de fixação.

As unidades de controle, monitorização e sinalização SA, 
SA/P, CTB incluem uma série de invólucros com proteção 
“Ex tb” disponíveis em alumínio, poliéster ou aço inoxidável 
e com tamanhos diferentes.
De acordo com o tamanho e o material escolhido, existem 
três limites máximos de dissipação que correspondem 
a cada uma das três temperaturas ambiente máximas 
opcionais: + 40°C, + 55°C e + 60°C.
- Podem ser montados vários dispositivos certificados 

IECEx/ATEX nos lados do invólucro. 
- Também pode ser fixada na tampa uma janela de vidro 

ou de policarbonato.
- No interior podem ser instalados vários dispositivos 

eletrônicos, tais como: terminais, instrumentos analógicos 
e digitais, dispositivos de controle e medição, disjuntores 
e baterias certificadas IECEx/ATEX.

Os fins de curso da série YFC são usados como interruptores 
de proteção e reset, dispositivos para reconhecimento de 
presença ou contagem de objetos e trânsito, medição de 
on/off, medição de posição. Suas principais características 
são a fácil conexão e rápida instalação, a solidez e 
confiabilidade no tempo. Além disso, são fornecidos com 
uma vasta gama de atuadores e combinações de contatos 
que permitem oferecer a melhor solução para a operação 
adequada de um sistema em zona perigosa.

- 25 tipos diferentes de cabeças posicionáveis e 
ajustáveis com passo de 90º intercambiáveis.

- Visibilidade durante a operação, capaz de comutar 
correntes elétricas altas (máx.10A), contatos 
eletricamente separados, pontos de intervenção 
definidos e ajustáveis.

- Parafusos de aço inoxidável.

SÉRIE CSE, EFDC 

SÉRIE CSC, EFSCO, EMHA-9, CSC-H 

SÉRIE SA SAG, SA/P, CTB

SÉRIE YFC

ESTAÇÕES DE CONTROLE

INTERRUPTORES ROTATIVOS

CAIXAS DE INSTRUMENTOS 

REDONDAS

PAINEL DE CONTROLE “Ex tb“

FINS DE CURSO 
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Grupo II, Categoria 2GD

Ex db eb mb [ia Ga] IIC T... Gb - Ex tb 
[ia Da] IIIC T...°C Db
IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

ETH-12
Grupo II, Categoria 2GD
Ex d IIC T6 Gb – Ex tb IIIC T85°C IP65
 
ETH-20 
Grupo II, Categoria 2G
Ex d IIC - IIB+H2 T4 Gb IP6x
Zona 1-2-21-22

ETH20MDLOUD/TR
Grupo II, Categoria 2GD
Ex d IIB+H2 T6/T5 Gb - Ex tb IIIC 
T85°C/T100°C Db

Série ETS60
Grupo II, Categoria 2GD
Ex d IIC T6 – Ex tD A21 IP65

Liga de alumínio com baixo teor de 
cobre

(GRD-4200)
Grupo II, Categoria 2(1)GD
Ex d [ia] ia IIB + H2 T6 Ex tD [ia D] A21

(GRDE-4200)
Grupo II, Categoria 2GD
Ex db eb mb [ia Ga] IIC T.. Gb 
Ex tb [ia Da] IIIC T..°C Da 

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor de 
cobre ou GRP

Grupo II, Categoria 2GD

Ex d IIB T5/T6 Ex tD A21

IP 66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

O GRDC-4200 é um sistema de ligação à terra eletrónico 
de tipo capacitivo.
O sistema analisa a capacidade global do veículo, 
para autorizar a ativação da carga, só no caso de estar 
efetivamente ligado ao mesmo. Graças à medição da 
capacidade elétrica do equipamento ao qual está ligado, 
o GRDC-4200 é capaz de distinguir se foi ligado ao tanque 
ou a outro objeto metálico (tubo, escada, etc.), aumentando 
assim o nível de fiabilidade e segurança.

-  Caixa Ex eb/tb
- Pinça de ligação completa com 8 metros de cabo.
- Disponível em liga de alumínio com baixo teor de cobre 

ou resina de poliéster.

Os sinais acústicos da série ETH são recomendados quando é 
necessário o uso de um aviso sonoro e/ou alarme em áreas 
com atmosfera potencialmente explosiva. Os altifalantes à 
prova de explosão da série ETH20MDLOUD são adequados 
para a conexão a um sistema de amplificação padrão com 
saída de 100V, a sistemas de alarme e de apelo público.
As sirenes da série ETS60 são recomendadas quando é 
necessário o uso de um aviso sonoro e/ou alarme em áreas 
com atmosfera potencialmente explosiva. 

- Série ETH: disponíveis dois tamanhos e várias cores sob 
encomenda. Cinco sons com intensidade e frequência 
diferentes: tom duplo - latido - lamento - intermitente - tom fixo.

- ETH20MDLOUD/TR: equipado com um transformador 
dando a possibilidade de adaptar e selecionar o nível de 
som.

- Série ETS60: ideal para ambientes ruidosos, suporte de 
montagem com furos de fixação e diferentes tensões VAC/
VDC sob encomenda.

Os equipamentos eletrónicos GRD-4200 e GRDE-4200 
asseguram a ligação à terra do camião-cisterna durante as 
operações de carga e descarga de líquidos inflamáveis em 
locais com risco de explosão. O funcionamento baseia-se 
na medição do parâmetro resistivo que assegura a ligação à 
terra e o controlo da bomba de carga e descarga.

-  Pinça de ligação completa com 8 metros de cabo.
- GRD-4200 certificado SIL, nível 2.
- GRDE-4200 caixa ‘Ex eb / tb’ e resistência a impactos 

IK10.
- GRDE-4200 disponível em liga de alumínio com baixo 

teor de cobre ou resina de poliéster.

Os disjuntores termomagnéticos tripolares da série EFD3 
são usados para comandar (start - stop) e proteger motores 
trifásicos. O disjuntor tem uma proteção termomagnética e 
um dispositivo de controle externo.

- Parafusos de aço inoxidável. Linguetas de fixação.
- Faixa térmica de 0,16 - 0,25A até 20,00 – 25,00A.

SÉRIE GRDC-4200

SÉRIE ETH, ETH20MDLOUD/TR, ETS60 

SÉRIE GRD-4200 E GRDE-4200

SÉRIE EFD3

SISTEMA ELETRÓNICO DE LIGAÇÃO  

À TERRA CAPACITIVO ‘Ex eb / tb’ 

SINAIS ACÚSTICOS, ALTIFALANTES E 

SIRENES ELETROMECÂNICAS ROTATIVAS 

SISTEMA ELETRÓNICO DE LIGAÇÃO  

À TERRA ‘Ex d/tb’ e ‘Ex eb/tb’

DISJUNTORES
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Grupo II, Categoria 2GD

Ex d IIC T6 Gb; Ex tb IIIC T76°C Db

IP65

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

Grupo II, Categoria 2GD

Ex d IIC Ex tD A21
Ex e IIC Gb; Ex tb IIIC Db 

Ex II 2D Ex tb IIIC Db IP66

IP66

Zona 1-2-21-22

Grupo II, Categoria 2GD

Ex d IIC T5/T6 Ex tD A21 

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

Grupo II, Categoria 2GD

Série FSQC
Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db
Série FP
Ex d IIC T6 Gb Ex tb IIIC T85°C Db

IP 65

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

Os dispositivos de controle das séries M-0... são 
normalmente instalados como operadores externos em 
invólucros “Ex d” e “Ex e” adequados para todo o tipo 
de indústria onde está presente uma atmosfera explosiva. 
Os botões têm movimento axial, os manípulos têm um 
movimento de rotação para inicializar os contatos elétricos 
ou mecânicos dentro das caixas. O corpo é em alumínio 
com acabamento anodizado preto, pino e mola em aço 
inoxidável, juntas de silicone.

- Grande força mecânica; fácil substituição de contatos e 
conexão de cabos.

- Classe de proteção para atender as exigências de 
ambientes agressivos com IP66 como padrão.

- Luzes indicadoras disponíveis para -60°C.

As tomadas das séries EPC, EPRC, caracterizadas por uma 
faixa de voltagem de 63A a 125A, são adequadas para a 
alimentação de equipamento de soldagem, compressores, 
geradores e equipamento móvel de grandes dimensões 
em geral. Os plugues da série AP estão disponíveis em 
modelos bipolares ou tripolares mais aterramento. O 
disjuntor pode ser fechado somente com o plugue inserido 
e a extração do plugue é possível apenas com o disjuntor 
na posição “aberto”. 

- A tomada tem um plugue de blindagem em PVC com uma 
corrente que impede que se possa perder.

- Disjuntor automático. Pinos de latão. Linguetas de fixação.

As tomadas da série FSQC e os plugues da série FP estão 
disponíveis em modelos bipolares ou tripolares mais 
aterramento. A energização do equipamento pode ser 
obtida inserindo o plugue, que age como disjuntor interno, 
evitando a formação de arcos entre as cavidades e os 
pinos, tanto no plugue quanto na tomada. O disjuntor pode 
ser fechado apenas com o plugue inserido e sua extração é 
possível apenas com o disjuntor na posição “aberto”.

- Faixa de tensão entre 32A e 63A.
- A tomada tem um plugue de blindagem em PVC com uma 

corrente que impede que se possa perder.
- Disjuntor automático. Pinos de latão. Linguetas de fixação.

As tomadas da série PY, com um seccionador intertravado 
incluído, são adequadas para qualquer atmosfera 
explosiva. São conectadas em plugues SPY e graças a suas 
características de fabricação, não podem ser acopladas 
com plugues industriais. Os plugues SPY podem ser usados 
com tomadas industriais de acordo com a diretiva europeia 
CEE 17. Identificação da tensão nominal através da cor do 
anel.

- Faixa de tensão entre 16A e 32A.
- A tomada PY tem um plugue de blindagem em PVC com 

uma corrente que impede que se possa perder.
- Pinos de latão. Linguetas de fixação.

SÉRIE M-0... 

SÉRIE EPC, EPRC, AP 

SÉRIE FSQC, FP 

SÉRIE PY, SPY 

DISPOSITIVOS DE CONTROLE

PLUGUES E TOMADAS 

PLUGUES E TOMADAS  

PLUGUES E TOMADAS
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Grupo II, Categoria 2GD

FastEx-E..
Ex eb IIC Gb; Ex tb IIIC Db

FastEx-N..
Ex ec IIC Gb; Ex tc IIIC Db 

IP66

Zona 1-2-21-22

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

Os conectores elétricos FastEx permitem ligar um equipamento 
ao circuito elétrico ou a outro equipamento de forma segura e 
rápida, garantindo modularidade ao sistema. Disponíveis nas 
versões de 3 e 5 polos, a sua resistência e a extrema facilidade 
de utilização permitem ligar rapidamente os circuitos, são à 
prova de erros e protegem os ambientes contra o risco de 
explosões e de desligamentos acidentais.

- Liga de alumínio standard. Outros materiais (latão 
niquelado - aço inoxidável) a pedido.

- Tratamento superficial de anodização.
- Junta de silicone resistente a ácidos e a hidrocarbonetos.
- Tensão nominal máx. 320 V ac/dc - 110 a 320 Vdc.
- Secção cabos máx. 1,5 mm2.
- Corrente nominal 15 A.

SÉRIE FASTEXCONECTORES ELÉTRICOS

Grupo II, Categoria 2GD

Ex db IIC Gb 
Ex eb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db

IP66/68

Zona 1-2-21-22

Material padrão em latão niquelado

Os prensa-cabos da série NAV e NEV são adequados para a 
inserção direta de cabos não blindados e blindados em caixas 
de junção à prova de explosão e/ou luminárias, projetores, 
plugues e tomadas. Possuem têm três tipos de proteção “Ex d”, 
“Ex e” e “Ex tb”, e estão equipados com um anel de vedação na 
parte interna e externa do cabo. A série NAV possui um único 
anel de vedação que aperta o cabo em entrada, garantindo o 
tipo de proteção “Ex d”. A série NEV possui um segundo anel de 
vedação que aperta o revestimento externo do cabo, garantindo 
assim o IP66/68, evitando a entrada de água, umidade, chuva 
e poeira.
Os prensa-cabos da série NAVF (entrada de rosca fêmea) e 
NAVN (entrada de rosca macho) possuem as características 
técnicas da série NAV.

- Material padrão em latão niquelado. Outros materiais (aço 
galvanizado - aço inoxidável), sob encomenda.

-  Anéis e juntas de compressão de alta tecnologia e alto 
desempenho mecânico, com resistência a altas temperaturas.

SÉRIE NAV, NEV, NAVF, NAVN PRENSA-CABOS PARA CABOS 

BLINDADOS E NÃO BLINDADOS 
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Grupo II, Categoria 2GD

Ex eb IIC Gb
Ex tb IIIC Db
IP 66/68

Zona 1-2-21-22

Poliamida

Grupo II, Categoria 2GD/3G

Ex db IIC Gb - Ex eb IIC Gb  
Ex tb IIIC Db 
Ex nR IIC Gc 

IP 66/67

Zona 1-2-21-22

Material padrão em latão niquelado

Os prensa-cabos da série NAVP em poliamida são 
usados para a inserção direta de cabos não blindados em 
equipamento ou caixas de junção “Ex e” ou “Ex i”. Podem 
ser facilmente instalados e o aperto é feito no revestimento 
externo do cabo.

- Poliamida 6, juntas de silicone.
- Rosca ISO chumbo 1,5.
- Cor preta Ral 9005 (Ex e) ou cor azul Ral 5015 (Ex i).
- Resistência ao impacto 7J.

Os prensa-cabos com barreira das séries NAVB e NEVB 
são usados para inserção direta de cabos em caixas “Ex 
d”. Cada condutor individual é bloqueado e selado “Ex d” 
na bucha usando um composto de vedação especial que 
impede a propagação das chamas. Por isso, são usados 
em vez da junta de aperto na instalação de eletrodutos. 
São fornecidos com kit de acabamento em resina. Estão 
disponíveis muitos acessórios: revestimentos, anel de 
aterramento, porca e junta para roscas paralelas.

- Latão niquelado. Outros materiais (aço galvanizado - 
alumínio - aço inoxidável) sob encomenda.

- Resina de poliuretano bicomponente para temperaturas 
extremas 

- Estão disponíveis várias roscas.

SÉRIE NAVP 

SÉRIE NAVB, NEVB 

PRENSA-CABOS DE POLIAMIDA 

PARA CABOS NÃO BLINDADOS

PRENSA-CABOS COM BARREIRA PARA 

CABOS BLINDADOS E NÃO BLINDADOS
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Série ECD 1...
Grupo II, Categoria 2G
Ex d IIC Gb
Ex d IIB Gb

Série ECD 2...
Grupo II, Categoria 2GD
Ex d IIC Gb/IIB Gb – Ex e IIC Gb/IIB 
Gb - Ex tb IIIC Db

Série ECDE-...
Grupo II, Categoria 2GD
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db
IP66

Zona 1 -2

Aço inoxidável ou latão niquelado

As válvulas de drenagem ou de purga ECD são usadas em 
unidades seladoras das séries EYD ou EZD e em qualquer tipo 
de dispositivos à prova de explosão, onde é necessário drenar 
a condensação dentro do eletroduto ou purgar possíveis vapores 
internos. 
As válvulas automáticas de drenagem e de purga da série ECDE 
facilitam a drenagem contínua e a purga da caixa de junção “Ex 
e”, evitando a descarga manual periódica, garantindo ao mesmo 
tempo um grau de proteção IP adequado.

-  Série ECD: Aço inoxidável AISI 316 ou liga de alumínio sob 
encomenda. Estão disponíveis várias roscas. 

-  Série ECDE: Aço inoxidável AISI 316 ou latão niquelado. 
Juntas de silicone. Filtro interno e seeger em aço inoxidável. 

SÉRIE ECD, ECDEVÁLVULAS DE DRENAGEM E DE 

PURGA

Grupo II, Categoria 2GD

Ex d IIC Ex tD A21 
Ex e II Ex tD A21 

IP 66/67

Zona 1-2-21-22

Aço galvanizado ou liga de alumínio 
com baixo teor de cobre

Os redutores e adaptadores são usados para conectar 
equipamento, invólucros, tubos e encaixes de diferentes 
diâmetros e roscas. A série de adaptadores é a seguinte: 
A série RE reduz um encaixe fêmea ou aumenta um 
encaixe macho; a série REB aumenta um encaixe fêmea 
ou reduz um encaixe macho; a série REM é usada para 
alterar o diâmetro de um encaixe macho, transformando-o 
num encaixe fêmea; pelo contrário, a série REN altera o 
diâmetro de um encaixe fêmea, transformando-o num 
encaixe macho.

- Aço galvanizado ou liga de alumínio com baixo teor de 
cobre.

- Estão disponíveis várias roscas.
- Outros materiais (latão, aço inoxidável).

SÉRIE RE, REB, REM, REN REDUTORES E ADAPTADORES 

Série EYD, EYD,EZS
Grupo II, Categoria 2GD
Ex d IIC Ex tD A21
IP66
Zona 1-2-21-22

Série EKC
Grupo II, Categoria 2G
Ex d IIB
Zona 1-2

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As unidades seladoras impedem a passagem de gases, 
vapores ou chamas através do sistema de tubos. As 
unidades verticais da série EYS estão disponíveis em dois 
tamanhos diferentes: o primeiro até 1’’; o segundo até 3’’ 
com uma abertura lateral adicional para a inserção fácil 
de fibra de vidro e resina composta seladora. A série EZS 
é usada tanto para montagens verticais como horizontais. 
As unidades devem ser instaladas o mais próximo possível 
da caixa de junção “Ex d” e devem ser preenchidas com 
resina aprovada CRV 420 aplicada em quantidade precisa 
ao longo da unidade. 
As caixas de puxamento EKC são usadas em sistema 
de eletrodutos de equipamento elétrico para permitir a 
inserção de cabos. A abertura flangeada permite uma fácil 
inspeção e inserção de cabos elétricos.
- Não são permitidos outros compostos de vedação.
- É possível adicionar uma válvula ECD para drenar a 

condensação dentro do eletroduto. Série código EYD...
- Estão disponíveis várias roscas.

SÉRIE EYS, EYD, EZS , EKCUNIDADES SELADORAS VERTICAIS, 

HORIZONTAIS E CAIXAS DE PUXAMENTO

Série B.. R.. 
Grupo II, Categoria 2GD
Ex db IIB/IIC Gb Ex tb IIIC Db 
Aço galvanizado ou aço inoxidável.

Série LBH, LBHS
Grupo II, Categoria 2G
Ex d IIB  

Série ELF, ELM, ELMF
Grupo II, Categoria 2GD
Ex db IIC Gb Ex tb IIIC Db 
Ex eb IIC Gb Ex tb IIIC Db

IP66/67

Liga de alumínio com baixo teor 
de cobre

As uniões de três peças para o grupo de gás IIB são usadas 
para garantir uma rotação independente e a conexão entre 
tubos de equipamento elétrico, invólucros ou dispositivos 
diferentes de um sistema à prova de explosão. Os cotovelos 
não-inspecionáveis de 90º são usados em sistema de 
eletrodutos de equipamento elétrico. Os cotovelos abertos 
em forma de L das séries LBH e LBHS são usados para a 
inserção de cabos em sistema de eletrodutos de instalações 
elétricas. A abertura flangeada permite uma fácil inspeção e 
inserção de cabos elétricos.

-  Série BFF,RFF (fêmea/fêmea); série BMF,RMF (macho/
fêmea); série BMM,RMM (macho/macho).

- Séries ELF, ELM, ELMF: liga de alumínio com baixo teor de 
cobre.

- Séries LBH, LBHS: corpo e tampa em liga de alumínio com 
baixo teor de cobre. Parafusos galvanizados. 

SÉRIE BFF, BMF, BMM, RFF, RMF, RMM
SÉRIE ELF, ELM, ELMF, LBH, LBHS

UNIÕES DE TRÊS PEÇAS

COTOVELOS E COTOVELOS ABERTOS
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ESP tubos flexíveis
Grupo II, Categoria 2GD
Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb 
Ex tb IIIC Db
IP 66

Tubos flexíveis SP
Grupo II, Categoria 2GD
Ex d IIB Gb Ex tb IIIC Db
Ex d IIC Gb Ex tb IIIC Db

IP 66/67

Zona 1 - 2 - 21 - 22

Aço galvanizado

Série EM, PLG
Grupo II, Categoria 2GD
Ex d IIC Ex tD A21 
Ex e II Ex tD A21

Série NP
Grupo II, Categoria 2GD
Ex d IIC Ex tD A21
Ex e II Ex tD A21

IP 66/67

Zona 1 - 2 - 21 - 22

Série EM em aço galvanizado. Séries 
MC e PLG em aço galvanizado ou liga 
de alumínio com baixo teor de cobre. 
Série NP em aço galvanizado, aço 
inoxidável.

Série NPS, TP, CP
Grupo II, Categoria 2G
Ex d IIC
Zona 1 -2

Latão e outros materiais.

Os tubos flexíveis da série ESP e SP são usados para conectar 
equipamento de desvio ou dispositivos sujeitos a vibrações, 
tais como motores elétricos. Além disso, são adequados para 
a instalação de luminárias e, em alternativa, a tubos rígidos 
quando são difíceis de instalar. Os tubos rígidos da série BC 
são usados em áreas perigosas para conectar equipamento 
elétrico realizando um sistema completo à prova de explosão, 
através de uniões de bloqueio e conexão e unidades seladoras.

- Os tubos flexíveis da série ESP caracterizam-se por uma 
montagem mecânica sem necessidade de soldaduras.

- Os tubos flexíveis da série SP têm boa flexibilidade e um 
excelente sistema de amortização contra vibrações. 

- Os tubos da série BC são tratados no interior de modo 
que toda a aspereza, que poderia danificar os cabos 
elétricos, seja eliminada.

- Comprimento padrão da série BC: 6 metros. 
Acoplamentos de plástico para a proteção da rosca.

-  Rosca ISO 7/1. Estão disponíveis outras roscas.

As selas da série GF são usadas para fixar eletrodutos/
tubos rígidos (que transportam cabos) em paredes ou 
superfícies planas. As abraçadeiras de eletrodutos das 
séries MP e MT são ideais para montar tubos em paralelo 
ou em perpendicular à estrutura de suporte. A série UBD é 
usada para fixar tubos rígidos a superfícies planas.

- Aço galvanizado padrão ou alumínio para selas da série 
GF. Aço inoxidável sob encomenda para as séries GF e 
UBD.

- Parafusos e porcas galvanizados para as séries MP e MT.

As uniões roscadas da série NP são usadas para conectar 
equipamento ou outras uniões com encaixe fêmea.
Os acoplamentos da série EM são usados para a conexão 
de tubos com extremidades roscadas macho. As buchas das 
séries DB...A e DBT são feitas em alumínio enquanto que 
DB…PVC em PVC. São enroscadas no tubo e funcionam 
como proteção de cabo. Impedem o cabo de roçar em 
qualquer rebarba/aresta de tubo que pode danificá-lo. Os 
plugues fêmea da série MC e os plugues macho da série 
PLG são usados para fechar tubos e as entradas que não 
são usadas. 
A série NP é feita em aço galvanizado ou aço
inoxidável. Outras roscas sob encomenda.

- A série DBT está equipada com parafuso de aterramento 
para redução.

- Os plugues da série PLG têm cabeça hexagonal para que 
possam ser abertos apenas com ferramentas adequadas. 

As buchas de vedação e uniões roscadas são adequadas 
para conectar caixas de junção, motores elétricos, painéis 
elétricos, quadros de interruptores e outros dispositivos 
elétricos. As buchas de vedação padrão são: Buchas de 
vedação roscadas TP, buchas de vedação CP com junta 
cilíndrica, união de vedação roscada NPS. Os cabos são 
selados usando uma resina composta bicomponente de 
vedação em redor de cada condutor.

- As séries NPS, TP, CP são feitas em latão, aço galvanizado e 
aço inoxidável com resina bicomponente. 

-  A série NPS também está disponível para termopares.

SÉRIE ESP, SP, BC 

SÉRIE GF, MP, MT, UBD 

SÉRIE NP, EM, DB…A, DB…PVC, DBT, MC, PLG 

SÉRIE NPS, TP, CP 

TUBOS FLEXÍVEIS E RÍGIDOS

SELAS, ABRAÇADEIRAS DE ELETRODUTO 

E CAVILHAS EM U

UNIÕES ROSCADAS, ACOPLAMENTOS, 

BUCHAS E PLUGUES

UNIÕES ROSCADAS E BUCHAS DE 

VEDAÇÃO
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Materiais das porcas: 

Série DL em aço galvanizado ou 
alumínio; 

Séries DL…A em aço de carbono ou 
alumínio; séries DL…EP em poliamida.

Estes materiais são usados como acessórios de prensa-cabos. 
As séries DL, DL…EP e DL…A são usadas como porcas com rosca 
paralela. Os anéis de aterramento da série A são usados dentro de 
caixas e sua conexão é garantida pelo acoplamento do prensa-
cabos e sua porca. As coberturas da série PGA, feitas em TPV, são 
ideais para garantir uma proteção adicional dos prensa-cabos 
contra poeira e líquidos. Além disso, as juntas GNR em Teflon são 
usadas para garantir, juntamente com o prensa-cabos, a proteção IP 
dos encaixes roscados dos invólucros.

- Roscas das porcas: Séries DL e DL…A ISO 228; séries DL…EP 
ISO chumbo 1,5. Outras roscas sob encomenda.

- Anéis de aterramento: latão niquelado. Parafuso de 
aterramento de aço inoxidável. Outros materiais sob 
encomenda.

-  As arruelas dentadas ou à prova de vibração RDI atuam 
como dispositivo antivibração para impedir que o prensa-
cabos se solte. Também podem ser usadas como dispositivo 
de reforço de aterramento em invólucros pintados.

SÉRIE DL, DL…EP, DL…A, A, PGA,  
GRN, RDI 

PORCAS, ANÉIS DE ATERRAMENTO, 

COBERTURAS DE PVC, JUNTAS

IP55

Corpo e tampa em liga de alumínio 
com baixo teor de cobre.

Estas caixas são usadas em instalações de eletroduto como 
caixas de puxamento para impedir a entrada de sólidos 
e líquidos.

- Tampa completa com junta de elastómero e com 
parafusos de fixação em aço galvanizado.

- Encaixes roscados paralelos ISO 228.
- Revestimento e outras roscas sob encomenda.

SÉRIE C, LB, LL, LR, LU, T, TB, X CONDULETE

IP66

Liga de alumínio com baixo teor de 
cobre, GRP e aço inoxidável.

As caixas de junção à prova de água da série CS, em 
liga de alumínio, GRP e aço inoxidável, são adequadas 
para conter qualquer tipo de equipamento elétrico e 
eletrônico. Graças a seu design e características, são 
ideais para qualquer tipo de ambiente industrial. 

- Parafusos e cavilhas de aço inoxidável. 
- Junta de silicone. 
- Parafusos de aterramento internos/externos. 
- Linguetas de fixação. Revestimento poliéster RAL 7035 

para versão de alumínio.

SÉRIE CTBEW

As caixas de junção à prova de água da série CTBEW, em 
aço inoxidável, são adequadas para conter qualquer tipo 
de equipamento elétrico e eletrônico. Têm uma espessura 
de parede de 1,5 mm.

SÉRIE CS, CSG, CS.../P, CS…SSCAIXAS DE JUNÇÃO À PROVA DE ÁGUA
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Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 16 agosto 2018

 

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

  

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
CERT-00309-94-AQ-VEN-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
10 novembre 1994

Validità:/Valid:
19 novembre 2017 - 19 novembre 2020

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CORTEM S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Aquileia, 10 - 34070 Villesse (GO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Qualità/
has been found to conform to the Quality Management System standard:

ISO 9001:2015

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Progettazione e produzione di 
apparecchiature elettromeccaniche per 
impianti elettrici anti-deflagranti e stagni
(EA 19)

Design and manufacture of explosion-proof 
and weatherproof electromechanical 
equipment for electrical systems/plants
(EA 19)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 23 aprile 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
78704-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
07 maggio 2010

Validità:/Valid:
07 maggio 2016 - 07 maggio 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CORTEM S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Aquileia, 10 - 34070 Villesse (GO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Produzione di apparecchiature 
elettromeccaniche per impianti elettrici 
anti-deflagranti e stagni, attraverso il 
controllo indiretto della fase di  lavaggio e 
lavorazioni meccaniche, e il controllo 
diretto delle fasi di  verniciatura, montaggio
e cablaggio
(EA 19)

Manufacture of explosion-proof and 
weatherproof electromechanical equipment 
for electrical systems/plants, by the indirect 
phases of washing and  mechanical working  
and by the direct phases of painting, 
assembling and wiring
(EA 19)

Luogo e Data/Place and date:
Vimercate (MB), 23 aprile 2018

Per l'Organismo di Certificazione/
For the Certification Body
DNV GL – Business Assurance
Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate
(MB) - Italy

Zeno Beltrami
Management Representative

La validità del presente Certificato è subordinata al rispetto delle condizioni contenute nel Contratto di Certificazione/
Lack of fulfilment of conditions as set out in the Certification Agreement may render this Certificate invalid. 
DNV GL Business Assurance Italia S.r.l., Via Energy Park, 14 - 20871 Vimercate (MB) - Italy. TEL:039 68 99 905. www.dnvgl.it

MANAGEMENT SYSTEM 
CERTIFICATE
Certificato no./Certificate No.:
78704-2010-AE-ITA-SINCERT

Data prima emissione/Initial date: 
07 maggio 2010

Validità:/Valid:
07 maggio 2016 - 07 maggio 2019

Si certifica che il sistema di gestione di/This is to certify that the management system of

CORTEM S.p.A. - Sede Legale e Operativa
Via Aquileia, 10 - 34070 Villesse (GO) - Italy
e i siti come elencati nell'Appendix che accompagna questo certificato / and the sites as mentioned in 
the appendix accompanying this certificate

È conforme ai requisiti della norma per il Sistema di Gestione Ambientale/
Has been found to conform to the Environmental Management System standard:

ISO 14001:2015
Valutato secondo le prescrizioni del Regolamento Tecnico RT-09/
Evaluated according to the requirements of Technical Regulations RT-09

Questa certificazione è valida This certificate is valid 
per il seguente campo applicativo: for the following scope:

Produzione di apparecchiature 
elettromeccaniche per impianti elettrici 
anti-deflagranti e stagni, attraverso il 
controllo indiretto della fase di  lavaggio e 
lavorazioni meccaniche, e il controllo 
diretto delle fasi di  verniciatura, montaggio
e cablaggio
(EA 19)

Manufacture of explosion-proof and 
weatherproof electromechanical equipment 
for electrical systems/plants, by the indirect 
phases of washing and  mechanical working  
and by the direct phases of painting, 
assembling and wiring
(EA 19)

COMUTADORES E PAINÉIS ELÉTRICOS

O grupo Cortem fabrica painéis elétricos e baterias de controle, conforme as especificações 
do cliente, usando caixas de junção em liga de alumínio com baixo teor de cobre, 
em poliéster reforçado com fibra de vidro ou em aço inoxidável. Esses 
equipamentos podem ser instalados em sistemas de iluminação, 
distribuição de energia motriz e em válvulas de 
controle de motor e em painéis com tomadas. 
São fornecidos com vários interruptores 
de corrente nominal, controle ou 
dispositivos de sinalização elétricos e 
eletrônicos. São fabricados de acordo 
com os principais tipos de proteção 
adequados para ambientes pesados, 
prontos a serem usados e acabados com 
tinta em pó de poliéster.

Exemplo de Etiqueta de Marcação Cortem

CERTIFICAÇÕES DE PRODUTO 

Os equipamentos elétricos à prova de explosão fabricados pelo Cortem Group são certificados de acordo com a norma 
europeia ATEX e a norma internacional IEC Ex, e também obtiveram a certificação brasileira INMETRO, inglesa UKEX, 
emiradense ECASEx, indiana CCoE, chinesa CCC e a certificação TR CU. Ao cumprir estas rigorosas regras internacionais de 
fabrico, a Cortem garante a segurança das pessoas e do ambiente.

CERTIFICAÇÕES DO SISTEMA DE GESTÃO 

O Grupo Cortem fabrica seus produtos usando processos modernos, instalações e pessoal qualificado. Existe um sistema de 
controle interno de todo o ciclo de produção que garante mais eficiência, autonomia e velocidade. O Sistema de Gestão de 
Qualidade está em conformidade com a norma EN ISO 9001:2015. O Sistema de Gestão Ambiental também faz parte do 
sistema de gestão global da Organização que promove atividades de modo a manter e melhorar o ambiente e a qualidade 
do território. Está em conformidade com a norma EN ISO 14001:2015.
Além disso, o Grupo Cortem desenvolveu um Sistema de Gestão de Saúde e Segurança no Trabalho, certificado de acordo 
com a norma EN ISO 45001:2018.

SEGURANÇA E QUALIDADE

PRODUTOS ESPECIAIS
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ARQUIVOS FOTOMÉTRICOS PARA PROJETOS DE ILUMINAÇÃO

PROJETO “NO FAKE”

PARA MAIS INFORMAÇÕES SOBRE NOSSOS PRODUTOS E BAIXAR AS CERTIFICAÇÕES 
VISITE WWW.CORTEMGROUP.COM.

No sítio do Grupo Cortem, pode baixar arquivos de dados de iluminação .LDT e .IES para o projeto e simulação de níveis de 
iluminação em 2D e 3D, renderização e rastreamento de raios. Esses arquivos podem ser usados com o software de design 
de iluminação LITESTAR para iluminação interna e externa capaz de tornar simples e eficaz o trabalho dos projetistas de 
iluminação. Inserindo os arquivos fotométricos dos modelos selecionados juntamente com os dados arquitetônicos, obtém 
gráficos, curvas, diagramas de instalação e uma imagem virtual com o efeito de iluminação real. O software, disponível em 
vários idiomas, pode ser baixado gratuitamente em www.oxytech.it com o manual de uso. 

O projeto “No Fake” do Grupo Cortem lida com a falsificação de produtos. 
A autenticidade dos produtos Cortem é garantida pela aplicação de uma 
etiqueta adesiva com uma imagem holográfica, um código alfanumérico e um 
código QR para leitores de smartphone. A validade do código alfanumérico 
pode ser verificada no sítio Cortem www.cortemgroup.com. 
O material é uma nova base metálica inviolável para hologramas com alto 
índice de refração, enquanto que a imagem foi originada em gráficos do Grupo 
Cortem com tecnologias usadas em notas bancárias atuais e documentos de 
identidade. 
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Explosion-protected electrical equipment

Junction 
Boxes

Guide to the Ex world
How to use the electrical equipment in areas with risk of 
explosion

Lista de Catálogos Cortem

Guia ao mundo Ex

Caixas de Junção

Soluções de Iluminação 
LED

Os sistemas de certificação  
IEC e NEC 

Prensa-cabos e  
acessórios elétricos

Iluminação e Sinalização

Equipamento de sinalização e 
controle, plugues e tomadas
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Modificações e garantia do produto

O Grupo Cortem reserva o direito, a seu exclusivo critério, de realizar quaisquer modificações (a qualquer momento sem aviso prévio) para melhorar a 
funcionalidade e o desempenho de seus produtos ou para atender às exigências técnicas e de fabricação. As medidas e desenhos dos produtos e de 

suas peças são apenas indicativos e não vinculativos, pois podem ser modificados sem aviso prévio. 
As mais recentes atualizações das informações, dados e certificados de nossos produtos estão disponíveis no sítio www.cortemgroup.com.

Todos os produtos do Grupo Cortem estão cobertos por uma garantia por um período de doze meses a partir da data de entrega. Para mais infor-
mações, consulte os “Termos e Condições de Venda Gerais” no sítio www.cortemgroup.com. 

Direitos autorais

De acordo com as leis de direitos autorais, o Código Civil italiano e outros regulamentos em vigor nos mercados onde
O Grupo Cortem opera, todas as informações, imagens, fotografias, desenhos, tabelas e qualquer outra coisa que esteja presente no

material ilustrativo/promocional do Grupo Cortem são de exclusiva propriedade do Grupo Cortem que tem todos os direitos
morais sobre o material acima mencionado, tal como o direito de o usar para fins comerciais e econômicos. 

Por conseguinte, é proibida a reprodução total ou parcial do material ilustrativo/promocional do Grupo Cortem de qualquer forma, salvo autorização 
escrita em contrário do Grupo Cortem. Qualquer violação do acima exposto é contra a lei.

© by Cortem - Villesse - Italy. Todos os direitos reservados
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