
 
 

Líder na Produção de Proteções de Segurança para Máquinas Ferramentas 

PROTEÇÕES DE SEGURANÇA 

PMU n° 05/13/E - Catálogo 

MADE IN ITALY Pesquisa e inovação =  qualidade e segurança 
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Desde 1994, a Tecno-Più coloca a disposição a sua própria pesquisa e experiência em função da segurança no local de trabalho, na área de  
proteção para máquinas-ferramentas.  
Clientes de todos os tipos, na Itália e em todo o mundo, confiam  na qualidade que a empresa aplica a todos os seus produtos e é  
universalmente reconhecida pelos clientes, de multinacionais a pequenas empresas. Agora com a mesma experiência e qualidade, foi  
fundada a TECHNO SAFE no Brasil. 

Antecipar as normas, aplicar um sistema de qualidade em todo o processo e a capacidade de colocar-se sempre em discussão na ótica de  
renovação contínua, do setor comercial à assistência   no pós-venda, são os principais diferenciais que faz da TECHNO SAFE lider no setor. 

A rede de vendas 

Toda a organização comercial  
da TECHNO SAFE  consiste em  
uma equipe de vendas, com  
competências técnicas compro- 
vadas, que podem ser desde  

na  e  consultoria  suporte  
definição  
do tipo de desempenho até a  
escolha do produto, em função  
das necessidades do cliente.  

O ciclo de trabalho 

O sistema de produção e  
da  TECHNO  armazenagem  

SAFE são sempre muito bem   
fornecidos permitindo assim  
em atender às demandas de  
seus clientes muito rapida- 
mente, mesmo com configu- 
rações fora do padrão. 
As embalagens são especial- 
mente tratadas para preservar  
a qualidade e, ao mesmo  
tempo, otimizar custos de  
transporte.  A assistência pós-venda 

O nosso departamento técnico está a  
disposição do cliente para qualquer  
solicitação ou alteração que terá de ser  
implementada e para informá-lo e  
mantê-lo atualizado sobre as normas  
vigentes em matéria de segurança. 
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Micro interruptores de segurança disponíveis como peças de reposição para as proteções standard e para  
diferentes utilizações. De acordo com as normas em vigor. 

MCE 01  = Micro interruptor de segurança com acionador separado, equipado com eletroimã de desbloqueio- versão que  
permite a extração do acionador eletroimã energizado - bobina 24 VAC-DC - n° 2 contatos NC - completo de chave direita e  
dobrada - (artigo usado sobre proteções com portas ou protetores deslizantes). 

MCH 01  = Micro interruptor de segurança com acionador separado, versão tradicional - n° 2 contatos NC - completo de chave  
direita e dobrada - (reposição original de algumas proteções standard dotadas de hastes deslizantes). 

MCP 01  = Micro interruptor de segurança com acionador separado, versão pesada - n° 2 contatos NC - completo de chave  
direita e dobrada - (reposição original de algumas proteções standard dotadas de hastes deslizantes). 

MCI 02  = Dobradiça para o apoio de portilholas e proteções, micro interruptor de segurança integrado -  n° 2 contatos NC -  
associação com a anti-dobradiça art. CCI 01, permite em grandes portões de proteção e portas e batentes no geral, -  
( reposição original de algumas proteções standard dotadas de abertura vertical da tela ). 

MPR 02  = Micro interruptores de segurança em metal, a pistão com rodas - com cabo pré-cablado de mt. 2- n° 2 contatos NC  
 (reposição original de algumas proteções standard).     - 

MPI 02  = Micro interruptores de segurança em metal, a pistão - com cabo pré-cablado de mt. 2 - n° 2 contatos NC -  
). reposição original da maioria das proteções equipados com caixa transportadora com microinterruptor ( 

Dispositivos elétricos de segurança DISPOSITIVOS ELÉTRICOS 
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Perimeter systems for work Areas SISTEMAS PERIMETRAIS TP-REX 

Sistemas de perímetros adequados para a realização de áreas de trabalho e segurança de máquinas. 

R04-IVY   O sistema de proteção é composto por colunas de  - 
seção 60x60 e painéis tubulares 10x40x2 e protetor montados  
entre si por meio de um sistema de engate rápido exclusivo. 
Robusto e de alta performance, a proteção IVY é indicada para  
sistemas pesados, tais como proteções de máquinas robotiza- 
das ou grandes sistemas de modificação ou processamento para  
grandes componentes. 

R03-DUAL  -  O sistema de proteção é constituído por painéis de  
proteção enrijecidas por 4 dobras duplas e laterais tubulares  
10 x40  para apoio vertical, montados nos montantes 20x40x2  
formando um conjunto único, que permite de ter a coluna  
principal montada, da seção 40x40, muito mais resistente do  
que as de outras composições leves presentes no mercado. A  
instalação é fácil e rápida, graças aos pés especiais  
pré-montados para as colunas, e o sistema prático de união  
com parafusos dedicados. 

Protege as pessoas em trânsito nas  
proximidades das estações de solda e  
esmerilhamento de contra projeção de  
faíscas e da luminosidade da solda. 

A proteção próxima à estrutura é  
auto-suportada e leve e pode ser  
facilmente posicionada no interior da  
proteção. 
Protegendo do contato direto com os  
cavacos. Está em conformidade com a  
UNI EN 1598 para proteger contra a  
luminosidade de solda e esmerilhamento. 
Os painéis podem ser colocados em série  
usando o kit de união D20 / L (opcional),  
os pés dos painéis são alinhados para  
formar zonas de repartição e ângulo  
variável. 

Codice  A  B  Kg. 

PTS 02/190/AR 
PTS 02/190/VE 

1900 
1900 

2000 
2000 

7 , 0 
7 , 0 

PROTETOR PARA ÁREA DE SOLDA  

Detalhe do sistema de união 
entre os painéis 

NORMAS DE REFERÊNCIA 
UNI EN 1598 

Painel divisor para proteção em áreas de solda e esmerilhamento 

Para maiores informações, consultas e orçamentos, entre  
em contato com nosso serviço ao cliente ou visite o site 
www.tp-rex.com  para pedir o catálogo. 
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