
Aplicações das vedações 
Roxtec em usinas de 
energia solar



 

1. Caixas de combinação/
inversores string

2. Inversores centrais 3. Comutadores 4. Equipamentos de 
 subestação/transformadores
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Gabinetes e invólucros
As vedações Roxtec com uso eficiente do espaço são ideais para utilização em entradas em caixas de combinação, inversores 
de frequência, inversores string, transformadores, chaves comutadoras e outras aplicações em gabinetes com alta densidade 
de cabos. Proteja seus equipamentos com uma vedação de passagem de cabos organizada que também pode ser aberta para 
 simplificar a manutenção e modificações de última hora. 
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Soluções de vedação Roxtec  
para o setor de energia eólica
Explore a variedade de aplicações que podem  
se beneficiar de nossas soluções.



 

5. Instalações de controle 8. Armazenamento  
de energia

7. Abrigos técnicos6. Quiosques elétricos

Por que usar produtos Roxtec?
 O Minimização do impacto causado por animais 

 O À prova d'água

 O Corta-fogo 

 O Estanque a gás e poeira

 O Solução de equipotencialização, aterramento e 
 proteção contra EMI

 O Retenção de cabos

Simplicidade superior
 O Um corte para dezenas de cabos pré-terminados 

 O Flexibilidade para cabos e tubos de diferentes 
 tamanhos

 O Capacidade sobressalente integrada para cabos e 
tubos futuros

 O Instalações em condições úmidas e em água corrente
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roxtec.com/solarpower

Edifícios e construções
As vedações para cabos e tubulações da Roxtec funcionam de forma eficiente em paredes e pisos subterrâneos ou acima do solo 
em edifícios, abrigos técnicos e quiosques. Evite problemas com infiltração, umidade e animais em seus edifícios e construções. 

http://www.roxtec.com/solarpower


Proteja os 
equipamentos 
e operações
Use as vedações para cabos e tubos Roxtec para 
reduzir o risco de perda de produção causada por 
animais, água e poeira. Instale-as em caixas combi-
nadoras, inversores de frequência, inversores string, 
transformadores, gabinetes de subestações e chaves 
comutadoras, bem como quiosques de equipamentos 
e edifícios de controle. As vedações Roxtec utilizam o 
espaço de forma muito eficiente e podem ser usadas 
em aplicações novas ou reformas. A capacidade 
sobressalente integrada permite que os instaladores 
adicionem rapidamente cabos sem precisar cortar ou 
abrir novos furos no equipamento.

Encontre sua passagem de cabos em www.roxtec.com
Estamos presentes no mundo inteiro e online para oferecer os melhores serviços e suporte possíveis. Não deixe de visitar  
roxtec.com. Lá você encontrará soluções certificadas de passagens de cabos e tubos para mais de 100 aplicações e se  beneficiar 
das funções de pesquisa rápida para soluções de vedação e certificados. Você também pode simplificar seu trabalho diário 
usando a ferramenta online grátis Roxtec Transit Designer™. 

E você é sempre bem vindo para entrar em contato conosco em caso de quaisquer dúvidas ou solicitações.
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Roxtec® e Multidiameter® são marcas registradas  

da Roxtec na Suécia e/ou outros países.


