
Roxtec BG™ soluções de vedação   
Soluções de entrada para cabos armados e blindados  
– para ligação e aterramento eficientes 



Garante segurança elétrica e
protege pessoas e equipamentos

Economize espaço e dinheiro
As soluções Roxtec BG™ são até
70% mais eficientes em área do que
prensa cabos e uma substituição
direta de prensas para terminações
de cabos blindados e armados.
Com uma única entrada de cabo da

Roxtec, pode-se vedar diferentes
diâmetros externos de cabos
múltiplos ou único, e assegurar uma
terminação de aterramento ou 
ligação certificada. As novas 
soluções estão prontas para 
remessa imediata!

A família de produtos Roxtec BG™ (Ligação & Ater-
ramento) é um sistema de entrada de cabos para 
vedar grandes quantidades de cabos armados ou 
blindados no menor espaço possível. Use em estru-
turas de edificações e gabinetes para diminuir o 
tempo de projeto e instalação – e reduzir custos!



CERTIFICADO PARA SEGURANÇA ELÉTRICA

 ■ Locais (Ex) perigosos

 ■ Ligação e aterramento

 ■ Proteção contra raios

 ■ Vedação contra fogo, gás e água

ACEITA QUASE TODOS OS CABOS ARMADOS E BLINDADOS

 ■ Cabos com secção transversal circular, como fios e  
 cabos armados trançados (..WA, ..WB), tubos de metal  
 liso e cabos laminados

 ■ Cabos contínuos soldados, armados e interligados, como  
 MC, MC-HL, TECK, AC, ACWU e ACIC.

Especifique para paredes e pisos 
Opte pela simplicidade, especifique 
as soluções Roxtec BG™ para 
entradas de paredes ou pisos em 
edificações fixas ou pré-fabricadas. 
Só é necessário um único corte 
para uma moldura Roxtec, e sua 
carga completa de cabos pode ser
instalada - com cada cabo seguro e
aterrado segundo padrões elétricos.
Equipes de manutenção podem 
adicionar ou remover cabos com 
facilidade, sem componentes 
adicionais.

Fácil de projetar e instalar
Graças à simplicidade do sistema
pode-se projetar uma solução de
vedação rapidamente. Você só 
precisa considerar seus requisitos 
de classificação e material. As 
molduras Roxtec para soluções 
BG™ estão disponíveis em aço 

inoxidável, aço galvanizado e 
preparado de aço leve. Além da 
moldura, há 7 tamanhos de módulos 
para escolher que acomodam cabos 
de 3.0mm (0.118in) a 99.0mm 
(3.898 in) Com a unidade de 
compressão adicionada ou integrada 
e, em alguns casos, placas de 
fixação, sua solução de vedação 
está completa!

Mais cabos... menos gabinete
Para gabinetes e recintos elétricos,
as soluções Roxtec BG™ permitem 
grande redução de tamanho e peso 
de gabinetes. Um único recorte 
para um kit padrão Roxtec CF 32 
BG B ™ (110mm x 216mm ou 4,33 
x 8,5 na in) pode acomodar até 32 
cabos, o que reduz drasticamente 
a quantidade de espaço necessário 
quando comparado a 32 prensa 
cabos individuais.

Eficiência e flexibilidade
As soluções Roxtec BG™ oferecem
maior flexibilidade para projetar,
diminuindo o tempo de entrega de
projetos e equipamentos. A 
adaptabilidade Roxtec para cabos 
de diferentes tamanhos permite 
que você especifique e projete 
as entradas de cabos antes do 
cabeamento final estar completo.
Se a programação de cabeamento 
mudar no campo, o instalador 
simplesmente ajusta os módulos 
para um encaixe perfeito. Se deseja 
um método eficiente para gerenciar 
grandes quantidades de cabos 
de controle ou instrumentação, 
especifique BG Roxtec ™!
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Nossa inovação para adaptação
de cabos e tubos de diferentes
tamanhos baseia-se em módulos
com camadas removíveis. Esse
recurso simplifica o projeto, acelera
a instalação e minimiza a 
necessidade de armazenagem e 
logística. Pode-se adaptar cada 
módulo à armadura assim como ao 
revestimento do cabo, para vedar, 

Multidiameter™ pela Roxtec
ligar e aterrar cabos armados de 
vários formatos. Seu espaço livre 
embutido simplifica as atualizações
em um ambiente operacional, 
permitindo que equipes de 
manutenção mudem, adicionem ou 
removam cabos. A Roxtec veda 
com perfeição, independentemente
da dimensão do cabo ou tubo.

As soluções Roxtec BG™ são 
projetadas e fabricadas para atender
aos mais altos requisitos para 
ligação e aterramento de cabos 
armados e blindados. A Roxtec 
fornece proteção certificada contra 
clima, explosões, roedores e fogo, 

Solução para segurança total
e é o único sistema de passagem 
de cabos múltiplos certificado e 
acordo com todos os principais 
padrões Internacionais elétricos com 
conexão e aterramento de baixa 
tensão, média tensão e até mesmo 
aplicações de alta tensão para 

cabos armados ou blindados. Vários 
pedidos de patente foram arquivados 
para a solução BG™, também 
protegida por registros de design.
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