
Aplicações de vedações 
Roxtec em parques  
eólicos onshore 



Soluções de vedação Roxtec  
na geração de energia eólica  
em terra firme 
Explore a variedade de aplicações que podem se beneficiar de nossas soluções. 
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roxtec.com/onshorewindpower

http://www.roxtec.com/onshorewindpower


 

1. Entrada de torres
Se você precisa de uma solução 
de vedação personalizada, como 
uma passagem com flange 
especial ou uma vedação de 
entrada de torre adaptada para 
um espaço limitado, você pode 
se beneficiar da flexibilidade 
e da criatividade da Roxtec. 
Nossas soluções especiais são 
muitas vezes baseadas em 
nossos produtos padrão, sendo 
assim relacionadas a testes e 
certificados existentes.

5. Gabinetes
As vedações Roxtec podem ser 
usadas em paredes, pisos, gabi-
netes e alojamentos, protegendo 
assim cada quiosque e sua 
fazenda eólica inteira contra os 
riscos causados por água, pestes e 
interferências eletromagnéticas.

2. Fundação da turbina 
eólica
Use vedações de entrada de 
cabos Roxtec para proteger suas 
unidades de produção contra 
pressões de água constantes ou 
catastróficas. O design flexível de 
nossas passagens de abrir facili-
tam adicionar cabos adicionais as 
entradas da fundação sempre que 
há necessidade de realizar aper-
feiçoamentos ou atualizações.

6. Subestações
As vedações de cabos Roxtec são 
perfeitas para construções novas 
e trabalhos de aperfeiçoamento. 
Use nossas soluções de vedação 
para manter suas instalações 
elétricas seguras e secas e para 
impedir que roedores danifiquem 
o equipamento.

3. Quiosque de 
transformador
O sistema de vedação de cabos 
Roxtec simplifica a implantação 
e o comissionamento. Recursos 
como luvas removíveis e 
capacidade de reserva integrada 
facilitam fechar as aberturas hoje 
e puxar os cabos amanhã.

7. Dutos para fibra óptica
A vedação Roxtec RS UG™ 
redonda é fácil de usar para 
conduítes simples com cabos 
de fibra óptica. Ela é capaz de 
suportar a carga do piso e pode 
ser usada para conduítes com raio 
de dobra extremo.

4. Estação coletora
Use vedações subterrâneas 
Roxtec para proteger seus ativos 
contra pressão de água constante, 
inundações, roedores e o risco de 
descargas parciais. As passagens 
são testadas para o padrão IP68 e 
de acordo com nossos procedi-
mentos de teste abrangentes.

8. Aperfeiçoamentos
Gerencie trabalhos de aperfeiçoa-
mento e a vedação de cabos exis-
tentes usando luvas bipartidas e 
as vedações Roxtec UG™ padrão. 
Nossas soluções ajudam você a 
atualizar e obter o aperto ideal.

Por que usar produtos Roxtec?
 O Estanque à água e resistente a pressão constante de  

água de acordo com o padrão IP68

 O Instalação rápida mesmo em condições de água corrente

 O À prova de gás

 O Excelente retenção de cabos e capacidade de suportar 
cargas extremas de dobra de cabos

 O Proteção contra EMI/EMP

Simplicidade superior
 O Instalação rápida e fácil

 O Flexibilidade para cabos e tubos de diferentes tamanhos

 O Capacidade sobressalente incorporada para atualizações  
e reformas

 O Soluções EMC para segurança elétrica



Mantenha 
suas turbinas 
eólicas em 
operação 
A Roxtec oferece a parques eólicos onshore e offshore 
uma solução única para vedação de passagem 
de cabos, gestão de cabeamento e atenuação de 
vibração. Padronize com nossas vedações para 
um projeto eficiente, rápido de implementar e com 
proteção certificada. Você também precisa saber que 
os cabos ficam fixados com segurança e que a vida 
útil dos cabos é prolongada.

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.


