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ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-FLA1- LUMINÁRIA TORNO INDUSTRIAL HASTE
FLEXÍVEL FLA1

ACABAMENTO
Refletor externo confeccionado em chapa de ferro, acabamento superficial
pintado em cinza martelado. Capa interna do refletor em alumínio para
maior concentração de luminosidade. Haste em aço flexível com
acabamento superficial cromado. Haste extremamente resistente,
permanecendo na posição desejada pelo tempo que for necessário.
Alertas de ventilação reduzem o aquecimento.

FIXAÇÃO
Fixação através de parafusos (não inclusos).

USO
Ideal para equipamentos industriais e bancadas de ferramentas.

Código

A

B

C

D

S

04359

115

183

715

66,5

100W

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-FLA1- LUMINÁRIA TORNO INDUSTRIAL HASTE FLEXÍVEL FLA1

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-FLA2- LUMINÁRIA TORNO INDUSTRIAL HASTE
FLEXÍVEL COM MORSA

ACABAMENTO
Refletor externo confeccionado em chapa de ferro, acabamento superficial
pintado em cinza martelado. Aletas de ventilação reduzem o aquecimento.
Capa interna do refletor em alumínio para maior concentração de
luminosidade. Haste em aço flexível com acabamento superficial cromado.
Haste extremamente resistente, permanecendo na posição desejada pelo
tempo que for necessário.

FIXAÇÃO
Fixação através de morsa com manípula cromada.

USO
Ideal para equipamentos industriais, bancadas de ferramentas e locais que
necessitam de iluminação.

Código

A

B

C

S

04360

117

180

910

100W

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-FLA2- LUMINÁRIA TORNO INDUSTRIAL HASTE FLEXÍVEL COM MORSA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-FLB2- LUMINÁRIA FRESADORA INDUSTRIAL
VEDADA HASTE FLEXÍVEL BASE MAGNÉTICA

ACABAMENTO
Refletor externo confeccionado em chapa de ferro, acabamento superficial
pintado na cor cinza. Haste flexível em aço cromado.

FIXAÇÃO
A luminária é fixada através de imã.

DESCRIÇÃO
Lâmpada halógena de 55w, transformador incluso na base, 220v, braço
flexível resistente mantendo a posição desejada, iluminação clara sem
irritar os olhos, proteção contra líquidos e poeiras

USO
Ideal para equipamentos industriais, decoração industrial e locais que
necessitem iluminação e não há possibilidade de fixação definitiva de
luminárias.

Código

A

B

C

D

S

08909

142

102

456

92

55W

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-FLB2- LUMINÁRIA FRESADORA INDUSTRIAL VEDADA HASTE FLEXÍVEL BASE MAGNÉTICA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-FLA3- LUMINÁRIA FRESADORA INDUSTRIAL
HASTE FLEXÍVEL BASE MAGNÉTICA

ACABAMENTO
Refletor externo confeccionado em chapa de ferro, acabamento superficial
pintado em cinza martelado. Aletas de ventilação reduzem o aquecimento.
Capa interna do refletor em alumínio para maior concentração de
luminosidade. Haste em aço flexível com acabamento superficial cromado.
Haste extremamente resistente, permanecendo na posição desejada pelo
tempo que for necessário.

FIXAÇÃO
Fixação através de imã.

DESCRIÇÃO
Soquete Padrão E-27;
Potência: 100w ou Lâmpada Fluorescente espiral;
Fiação atende a norma ABNT;
Haste em aço flexível cromado 5/8x40cm;
Tubo rígido com diâmetro de 5/8'' x 10cm;
Copo ventilado;
Altura total: 65cm;

USO
Ideal para equipamentos industriais, bancadas de ferramentas ou locais
que necessitam de iluminação.

Código

A

B

C

D

S

04361

117

180

620

86

100W

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-FLA3- LUMINÁRIA FRESADORA INDUSTRIAL HASTE FLEXÍVEL BASE MAGNÉTICA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-FLA4- LUMINÁRIA INDUSTRIAL LONGA HASTE
FLEXÍVEL COM BASE ARTICULADA

ACABAMENTO
Refletor externo confeccionado em chapa de ferro, acabamento superficial
pintado em cinza martelado. Aletas de ventilação reduzem o aquecimento.
Capa interna do refletor em alumínio para maior concentração de
luminosidade. Haste em aço flexível com acabamento superficial cromado.

FIXAÇÃO
Fixação através de parafusos (não inclusos).

DESCRIÇÃO
Soquete Padrão E-27;
Potência: 100w ou Lâmpada Fluorescente espiral;
Fiação atende a norma ABNT;
Haste em aço flexível cromado 5/8x40cm;
Tubo rígido pintado com diâmetro de 5/8'' x 50cm;
Copo ventilado;
Base articulada;
Altura total: 102cm;

USO
Ideal para equipamentos industriais, bancada de ferramentas ou locais que
necessitam de iluminação.

Código

A

B

C

D

S

04362

120

184

1015

66

100W

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-FLA4- LUMINÁRIA INDUSTRIAL LONGA HASTE FLEXÍVEL COM BASE ARTICULADA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-FLA5- LUMINÁRIA INDUSTRIAL HASTE RÍGIDA
BI-ARTICULADA

ACABAMENTO
Refletor externo confeccionado em chapa de ferro, acabamento superficial
pintado em cinza martelado. Aletas de ventilação reduzem o aquecimento.
Capa interna do refletor em alumínio para maior concentração de
luminosidade. Haste em aço flexível com acabamento superficial cromado.
Haste extremamente resistente, permanecendo na posição desejada pelo
tempo que for necessário.

FIXAÇÃO
Flange para fixação, com base giratória de 360°. Através de parafusos
(não inclusos).

DESCRIÇÃO
Soquete Padrão E-27;
Potência: 100w ou Lâmpada Fluorescente espiral;
Fiação atende a norma ABNT;
Tubo rígido cromado com diâmetro 5/8x40cm;
Tubo rígido quadrado com diâmetro de 1'' x 40cm;
Copo ventilado;
Pintura em epóxi cinza texturizado;
Altura total: 97cm;

USO
Ideal para equipamentos industrais, bancadas de ferramentas e locais que
necessitam de iluminação.

Código

A

B

C

D

S

04363

117

184

885

68

100W

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-FLA5- LUMINÁRIA INDUSTRIAL HASTE RÍGIDA BI-ARTICULADA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-N1- LUMINÁRIA CENTRO DE USINAGEM
INDUSTRIAL LED TUBULAR 176MM

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial
anodizado,
componentes
de
fixação
em
polímero
plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

FIXAÇÃO
1 - Através de furação para colocação de parafusos (suportes laterais fixos
- parafusos não acompanham o conjunto) e/ou Possibilidade de fixação
magnética (alojamento para imã - imã não fonrnecido no conjunto)

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,230Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMP, COR

TIPO

12009

100/240VAC

2X3W

600 lm

6500 K

PLACA LED

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-N1- LUMINÁRIA CENTRO DE USINAGEM INDUSTRIAL LED TUBULAR 176MM

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-N2- LUMINÁRIA PAINEL ELÉTRICO INDUSTRIAL
LED 250MM

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em polímero plástico tecnopolímero(*),
acabamento superficial dos componentes de fixação texturizado em preto.
Acabamento superficial do tubo da luminária branco leitoso.

FIXAÇÃO
1 - Através de furação para colocação de parafusos (suportes laterais
móveis - parafusos não acompanham o conjunto).
2 - Possibilidade de fixação magnética (suporte possui alojamento para
imã - imã não fornecido no conjunto)

MATÉRIA-PRIMA
(*)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo.
Peso luminária: 0,100Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMP. COR

TIPO

12010

100/240VAC

6W

600lm

6.500K

PLACA LED

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-N2- LUMINÁRIA PAINEL ELÉTRICO INDUSTRIAL LED 250MM

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-N3- LUMINÁRIA MÁQUINA OPERATRIZ LED
TUBULAR 338MM

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em polímero plástico tecnopolímero(*),
acabamento superficial dos componentes de fixação texturizado em preto.
Acabamento superficial do tubo da luminária branco leitoso.

FIXAÇÃO
1 - Através de furação para colocação de parafusos (suportes laterais
móveis - Parafusos não acompanham o conjunto).
2 - Possibilidade de fixação magnética (suporte possui alojamento para
imã - imã não fornecido no conjunto)

MATÉRIA-PRIMA
(*)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo.
Peso luminária: 0,120Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMP. COR

TIPO

12011

100/240VAC

9W

900lm

6500K

PLACA LED

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-N3- LUMINÁRIA MÁQUINA OPERATRIZ LED TUBULAR 338MM

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-N4- LUMINÁRIA LED CENTRO DE USINAGEM
720MM

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

FIXAÇÃO
1 - Através de furação para colocação de parafusos (suportes laterais giro
360° - parafusos não acompanham o conjunto).

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de
15°C; Boa estabilidade térmica

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo.
Peso luminária: 0,730Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMP. COR

SOQUETE

TIPO

12012

100/240VAC

9W

900 lm

6500 K

G13 (T8)

LED TUBULAR

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-N4- LUMINÁRIA LED CENTRO DE USINAGEM 720MM

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-FLT9- LUMINÁRIA INDUSTRIAL TUBULAR
FLUORESCENTE 11120MM

LUMINÁRIA
Tubular blindada, refletor interno confeccionado em aço baixo carbono
comacabamento pintado na cor branca (epóxi), lampada TL-D
30W/ELD-25(inclusa),reator eletrônico 50/60 Hz (220v), inclui cabo PP
2×0,50 (2m).

FIXAÇÃO
Através de furação das partes móveis (abraçadeira).

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos deágua e óleo.

Código

A

C

D

S

11873

84

1120

60

220V

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-FLT9- LUMINÁRIA INDUSTRIAL TUBULAR FLUORESCENTE 11120MM

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NC1- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ALUMÍNIO
ARTICULADA LED BASE FIXA

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo. Acompanha cabo de alimentação no
comprimento de 3 metros. Base de fixação através de rosca M05x0,8 em
latão.

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de
calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,400Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMPERATURA DA
COR

TIPO LÂMPADA

12017

100/240V

4,8W

480lm

6500k

E-27

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-NC1- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ALUMÍNIO ARTICULADA LED BASE FIXA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NC2- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ALUMÍNIO
ARTICULADA LED BASE MAGNÉTICA

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo. Acompanha cabo de alimentação no
comprimento de 3 metros. Base de fixação com imã.

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de
calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,400Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMPERATURA DA
COR

TIPO LÂMPADA

12018

100/240V

4,8W

480lm

6500k

E-27

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-NC2- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ALUMÍNIO ARTICULADA LED BASE MAGNÉTICA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NF1-562- LUMINÁRIA TORNO FRESADORA
ARTICULADA LED VEDADA 562MM BASE FIXA

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo. Acompanha cabo de alimentação no
comprimento de 3 metros.

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de
calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,555Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMPERATURA DA
COR

TIPO LÂMPADA

12015

100/240V

4W

400lm

6500k

GU10

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-NF1-562- LUMINÁRIA TORNO FRESADORA ARTICULADA LED VEDADA 562MM BASE FIXA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NF2-562- LUMINÁRIA TORNO FRESADORA
ARTICULADA LED VEDADA 562MM BASE MAGNÉTICA

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo. Acompanha cabo de alimentação no
comprimento de 3 metros. Base de fixação com imã.

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de
calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,555Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMPERATURA DA
COR

TIPO LÂMPADA

12016

100/240V

4W

400lm

6500k

GU10

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-NF2-562- LUMINÁRIA TORNO FRESADORA ARTICULADA LED VEDADA 562MM BASE MAGNÉTICA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NF1-802,5- LUMINÁRIA CENTRO DE USINAGEM
ARTICULADA LED VEDADA 802,5MM BASE FIXA

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo. Acompanha cabo de alimentação no
comprimento de 3 metros.

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de
calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,605Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMPERATURA

TIPO LÂMPADA

12104

100/204V

4W

400lm

6500k

GU10

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-NF1-802,5- LUMINÁRIA CENTRO DE USINAGEM ARTICULADA LED VEDADA 802,5MM BASE FIXA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NF2-802,5- LUMINÁRIA CENTRO DE USINAGEM
ARTICULADA LED VEDADA 802,5MM BASE
MAGNÉTICA
ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo. Acompanha cabo de alimentação no
comprimento de 3 metros. Base de fixação com imã.

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de
calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,605Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO DE
LUMINOSIDADE

TEMPERATURA DA
COR

TIPO LÂMPADA

12103

100/240V

4W

400lm

6500k

GU10

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-NF2-802,5- LUMINÁRIA CENTRO DE USINAGEM ARTICULADA LED VEDADA 802,5MM BASE MAGNÉTICA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NJ1-470- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ARTICULADA
ALUMÍNIO LED 470MM BASE FIXA

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo. Acompanha cabo de alimentação no
comprimento de 3 metros.

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de
calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,514Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMPERATURA DA
COR

TIPO LÂMPADA

12013

100/240V

9W

600lm

6500k

PLACA LED

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-NJ1-470- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ARTICULADA ALUMÍNIO LED 470MM BASE FIXA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NJ2-470- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ARTICULADA
ALUMÍNIO LED 470MM BASE MAGNÉTICA

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo. Acompanha cabo de alimentação no
comprimento de 3 metros. Base de fixação com imã.

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de
calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,514Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMPERATURA DA
COR

TIPO LÂMPADA

12014

100/240V

9W

600lm

6500k

PLACA LED

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-NJ2-470- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ARTICULADA ALUMÍNIO LED 470MM BASE MAGNÉTICA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NJ1-730- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ARTICULADA
ALUMÍNIO LED 730MM BASE FIXA

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo. Acompanha cabo de alimentação no
comprimento de 3 metros.

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de
calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,566Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMPERATURA DA
COR

TIPO LÂMPADA

12105

100/240V

9W

600lm

6500k

PLACA LED

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-NJ1-730- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ARTICULADA ALUMÍNIO LED 730MM BASE FIXA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-NJ2-730- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ARTICULADA
ALUMÍNIO LED 730MM BASE MAGNÉTICA

ACABAMENTO
Luminária confeccionada em liga metálica de alumínio(*), acabamento
superficial anodizado, componentes de fixação em polímero plástico
tecnopolímero(**), acabamento superficial texturizado em preto.

USO
Máquinas diversas, onde necessitam proteção contra cavacos, poeira,
respingos de água e óleo. Acompanha cabo de alimentação no
comprimento de 3 metros. Base de fixação com imã.

MATÉRIA-PRIMA
(*)O alumínio é um metal leve, macio e resistente. Possui um aspecto
cinza prateado e fosco, devido à fina camada de óxidos que se forma
rapidamente quando exposto ao ar. O alumínio não é tóxico como metal,
não-magnético, e não cria faíscas quando exposto à atrito. O alumínio puro
possui tensão de cerca de 19 megapascais (MPa) e 400 MPa se inserido
dentro de uma liga. Sua densidade é aproximadamente de um terço do
aço ou cobre. É muito maleável, muito dúctil, apto para a mecanização e
fundição, além de ter uma excelente resistência à corrosão e durabilidade
devido à camada protetora de óxido. É o segundo metal mais maleável,
sendo o primeiro o ouro, e o sexto mais dúctil. Excelente condutor de
calor.
(**)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade térmica
Peso luminária: 0,566Kg

Código

TENSÃO

POTÊNCIA

FLUXO
LUMINOSIDADE

TEMPERATURA DA
COR

TIPO LÂMPADA

12106

100/240V

9W

600lm

6500k

PLACA LED

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-NJ2-730- LUMINÁRIA INDUSTRIAL ARTICULADA ALUMÍNIO LED 730MM BASE MAGNÉTICA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-D2- LUMINÁRIA P/ PAINEL ELÉTRICO VEDADA SEM
TOMADA

ACABAMENTO
Perfil de alumínio anodizado natural fosco, tampas laterais preto.

MONTAGEM
Fixado através de parafusos M6 nas tampas laterais. REATORES
ELETRÔNICOS
PODEM
OCASIONAR
INTERFERÊNCIAS
EM
COMPONENTES ELETROELETRÔNICOS. TEMPERATURA MÁX. DE
TRABALHO 55°C.

FORNECIMENTO
Corpo em perfil de alumínio extrudado com visor em policarbonato e
interruptor liga/desliga acoplado. Reator eletrônico, 2 metros de cabo
flexível 3x1mm². Tampas laterais em poliamida 30% FV. Lâmpadas
tubulares 15 e 20W; Lâmpadas compactas 18 e 26W.

Código

A

B

C

E

F

G

01331

825

581,5

835

65

65

6,2

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-D2- LUMINÁRIA P/ PAINEL ELÉTRICO VEDADA SEM TOMADA

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-F2- LUMINÁRIA F2 LED - NORMA NR10

ACABAMENTO
Preto texturizado, visor transparente

MONTAGEM
Fixação através de parafuso M6 (não fornecido) nos suportes laterais

FORNECIMENTO
Corpo injetado em tecnopolimer de engenharia (*) com 30% de fibra e
aditivo VO (antichama) na cor preta, visor de proteção da lâmpada
fabricado em policarbonato cristal VO (antichama) resistente a alteração
de transparência. Frequência 50/60Hz

MATÉRIA-PRIMA
(*)A sua forma molecular é (C3H6)x. Pricipais propriedades: Elevada
resistência química e a solventes; Alta resistência à fratura por flexão ou
fadiga; Boa reistência ao impacto acima de 15°C; Boa estabilidade
térmicaEM CONFORMIDADE COM A NR10

Código

A

B

C

D

E

G

11308

64

7

217

58

105

235

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-F2- LUMINÁRIA F2 LED - NORMA NR10

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-JM- MANGUEIRA FLEXÍVEL METÁLICA PARA
REFRIGERAÇÃO

ACABAMENTO
Bico de refrigeração confeccionado aço 1020 com acabamento superficial
cromado.

FORNECIMENTO
Facilmente ajustável em qualquer posição . Fabricação robusta, fazendo
com que permaneça na posição desejada pelo tempo que for necessário.
Sem regulagem de fluxo do líquido de refrigeração.

Código

C

R

00789

300

3/8" BSP

01512

400

3/8" BSP

00787

500

3/8" BSP

01513

600

3/8" BSP

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-JM- MANGUEIRA FLEXÍVEL METÁLICA PARA REFRIGERAÇÃO

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-JP- MANGUEIRA FLEXÍVEL PLÁSTICA
REFRIGERAÇÃO LB-JP

Acabamento
Injetado em resina plástica de tecnopolimer Dupont(*) com acabamento
superficial liso nas cores azul e laranja.

Rosca
Rosca de fixação no próprio material.

Matéria-Prima
(*)A resina de acetal Delrin® preenche a lacuna entre os metais e os
plásticos comuns com uma combinação exclusiva de resistência à fluência,
força, rigidez, dureza, estabilidade dimensional, robustez, resistência à
fadiga, resistência a solventes e combustíveis, resistência à abrasão, baixo
desgaste e baixo atrito.

Pressão de trabalho e características de fluxo
Conjunto Tipo J1= 2,0~3,0 kg/cm² - 900litros/hora
Conjunto Tipo J2= 2,0~3,0 kg/cm² - 1500litros/hora
Conjunto Tipo J3= 1,4~2,0 kg/cm² - 1700litros/hora
Conjunto Tipo J4= 0,7~1,4 kg/cm² - 1900litros/hora
Ideal para trabalhar em temperaturas de até 65°C

Uso
Usado para condução de líquidos e ar em baixa pressão, ideal para
refrigeração em processos de usinagem. Totalmente modulável, pode ser
montada com várias saídas e tipos de bicos. Ao ser curvada não diminui o
diâmetro interno, não conduz eletricidade e é ideal para uso em máquinas
que utilizam descargas elétricas (EDM)
Este modelo é montado em jogo padrão contendo 1 conector com rosca
externa, 2 jogos de elos de ligação e 1 bocal redondo
Ao utilizar bicos de refrigeração ajustáveis, mudanças nas posições podem
afetar a pressão máxima. Recomenda-se testes sempre que houverem
mudanças no posicionamento.
Adequado para uso com acetona, alcool etílico, detergentes comerciais,
gasolina, graxas, solventes laca, hidróxido de sódio, inseticidas, óleo de
freio, água, ar. Não adequado para uso com ácidos, bases fortes,
hidróxido de amônia, hipocloritos.

Entenda os diferentes tamanhos de conjuntos
Conjunto Tipo J1= medida interna de passagem Ø6,35mm
Conjunto Tipo J2= medida interna de passagem Ø9,52mm
Conjunto Tipo J3= medida interna de passagem Ø12,7mm
Conjunto Tipo J4= medida interna de passagem Ø19,05mm

MEDIDAS EXTERNAS DAS ROSCAS NPT
Atenção: Ao medir a cota "R" que corresponde a uma rosca NPT você encontrará as seguintes medidas finais:
1/4"-18fios NPT = Øexterno da rosca 13,9mm
1/2"-14fios NPT = Øexterno da rosca 21,6mm
3/4"-14fios NPT = Øexterno da rosca 27mm

Código

A

B

C

D

E

F

G

R

S

05057

29

21

294

12,4

3

1/4"

7,3

1/4" BSP

Conjunto J1 - 17 elos ligação

03701

35

20

360

12,4

6,3

1/4"

6,9

1/4" NPT

Conjunto J1 - 20 elos ligação

03751

37

30

320

21,4

12,5

1/2"

15,6

1/2" NPT

Conjunto J3 - 12 elos ligação

03784

43

33

360

27,8

19,4

3/4"

19,6

3/4" NPT

Conjunto J4 - 12 elos ligação

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-JP- MANGUEIRA FLEXÍVEL PLÁSTICA REFRIGERAÇÃO LB-JP

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-JP-EL- ELOS PARA MANGUEIRA FLEXÍVEL
PLÁSTICA REFRIGERAÇÃO LB-JP-EL

Acabamento
Injetado em resina plástica de tecnopolimer Dupont(*) com acabamento
superficial liso na cor azul.

Rosca
Os elos não possuem rosca

Matéria-Prima
(*)A resina de acetal Delrin® preenche a lacuna entre os metais e os
plásticos comuns com uma combinação exclusiva de resistência à fluência,
força, rigidez, dureza, estabilidade dimensional, robustez, resistência à
fadiga, resistência a solventes e combustíveis, resistência à abrasão, baixo
desgaste e baixo atrito.

Pressão de trabalho e características de fluxo
Conjunto Tipo J1= 2,0~3,0 kg/cm² - 900litros/hora
Conjunto Tipo J2= 2,0~3,0 kg/cm² - 1500litros/hora
Ideal para trabalhar em temperaturas de até 65°C

Uso
Usado para condução de líquidos e ar em baixa pressão, ideal para
refrigeração em processos de usinagem. Totalmente modulável, pode ser
montada com várias saídas e tipos de bicos. Ao ser curvada não diminui o
diâmetro interno, não conduz eletricidade e é ideal para uso em máquinas
que utilizam descargas elétricas (EDM)
Este item refere-se aos elos que montam o conjunto final. A unidade
de venda é metro e pode ser comercializado em qualquer
comprimento.
Ao utilizar bicos de refrigeração ajustáveis, mudanças nas posições podem
afetar a pressão máxima. Recomenda-se testes sempre que houverem
mudanças no posicionamento.
Adequado para uso com acetona, alcool etílico, detergentes comerciais,
gasolina, graxas, solventes laca, hidróxido de sódio, inseticidas, óleo de
freio, água, ar. Não adequado para uso com ácidos, bases fortes,
hidróxido de amônia, hipocloritos.

Entenda os diferentes tamanhos de conjuntos
Conjunto Tipo J1= medida interna de passagem Ø6,35mm
Conjunto Tipo J2= medida interna de passagem Ø9,52mm
Quando for montar jogos com os conectores, vávulas e bocais observe
que todos os itens devem ser do mesmo tipo de conjunto.

Código

B

C

D

F

S

07387

20

p/ metro

12,4

1/4"

Tipo J1

09939

25

p/ metro

17

3/8"

Tipo J2

11779

30

p/ metro

21,4

1/2"

Tipo J3

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-JP-EL- ELOS PARA MANGUEIRA FLEXÍVEL PLÁSTICA REFRIGERAÇÃO LB-JP-EL

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-JP-CON CONEXÃO ROSCA EXTERNA MANGUEIRA
FLEXÍVEL PLÁSTICA REFRIGERAÇÃO

Acabamento
Injetado em resina plástica de tecnopolimer Dupont(*) com acabamento
superficial liso na cor laranja.

Rosca
Rosca de fixação no próprio material.

Matéria-Prima
(*)A resina de acetal Delrin® preenche a lacuna entre os metais e os
plásticos comuns com uma combinação exclusiva de resistência à fluência,
força, rigidez, dureza, estabilidade dimensional, robustez, resistência à
fadiga, resistência a solventes e combustíveis, resistência à abrasão, baixo
desgaste e baixo atrito.

Pressão de trabalho e características de fluxo
Conjunto Tipo J1= 2,0~3,0 kg/cm² - 900litros/hora
Conjunto Tipo J2= 2,0~3,0 kg/cm² - 1500litros/hora
Conjunto Tipo J3= 1,4~2,0 kg/cm² - 1700litros/hora
Conjunto Tipo J4= 0,7~1,4 kg/cm² - 1900litros/hora
Ideal para trabalhar em temperaturas de até 65°C

Uso
Usado para condução de líquidos e ar em baixa pressão, ideal para
refrigeração em processos de usinagem. Totalmente modulável, pode ser
montada com várias saídas e tipos de bicos. Ao ser curvada não diminui o
diâmetro interno, não conduz eletricidade e é ideal para uso em máquinas
que utilizam descargas elétricas (EDM)
Este modelo é montado em jogo padrão contendo 1 conector com rosca
externa, 2 jogos de elos de ligação e 1 bocal redondo
Ao utilizar bicos de refrigeração ajustáveis, mudanças nas posições podem
afetar a pressão máxima. Recomenda-se testes sempre que houverem
mudanças no posicionamento.
Adequado para uso com acetona, alcool etílico, detergentes comerciais,
gasolina, graxas, solventes laca, hidróxido de sódio, inseticidas, óleo de
freio, água, ar. Não adequado para uso com ácidos, bases fortes,
hidróxido de amônia, hipocloritos.

Entenda os diferentes tamanhos de conjuntos
Conjunto Tipo J1= medida interna de passagem Ø6,35mm
Conjunto Tipo J2= medida interna de passagem Ø9,52mm
Conjunto Tipo J3= medida interna de passagem Ø12,7mm
Conjunto Tipo J4= medida interna de passagem Ø19,05mm

Medidas externas das roscas NPT
Atenção: Ao medir a cota "R" que corresponde a uma rosca NPT você encontrará as seguintes medidas finais:
1/8"-27fios NPT = Øexterno da rosca 10,4mm
1/4"-18fios NPT = Øexterno da rosca 13,9mm
3/8"-17fios NPT = Øexterno da rosca 17,3mm
1/2"-14fios NPT = Øexterno da rosca 21,6mm
3/4"-14fios NPT = Øexterno da rosca 27mm

Código

B

C

D

G

R

S

03714

14

26

12,4

1/4"

1/8" NPT

Tipo J1

03715

14

26

12,4

1/4"

1/4" NPT

Tipo J1

03743

18

32

17

3/8"

1/4" NPT

Tipo J2

03744

18

32

17

3/8"

3/8" NPT

Tipo J2

03745

21

32

17

3/8"

1/2" NPT

Tipo J2

03766

18

38

21

1/2"

3/8" NPT

Tipo J3

03767

21

38

21

1/2"

1/2" NPT

Tipo J3

03788

21

44

28

3/4"

3/4" NPT

Tipo J4
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ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-JP-BOC-RED- BOCAL REDONDO DE SAÍDA
MANGUEIRA FLEXÍVEL PLÁSTICA REFRIGERAÇÃO

ACABAMENTO
Injetado em resina plástica de tecnopolimer Dupont(*) com acabamento
superficial liso nas cores azul e laranja.

ROSCA
Bocais não possuem rosca, são fixados na extremidade de saída do fluxo.

MATÉRIA-PRIMA
(*)A resina de acetal Delrin® preenche a lacuna entre os metais e os
plásticos comuns com uma combinação exclusiva de resistência à fluência,
força, rigidez, dureza, estabilidade dimensional, robustez, resistência à
fadiga, resistência a solventes e combustíveis, resistência à abrasão, baixo
desgaste e baixo atrito.

PRESSÃO DE TRABALHO E CARACTERÍSTICAS DE FLUXO
Conjunto Tipo J1= 2,0~3,0 kg/cm² - 900litros/hora
Conjunto Tipo J2= 2,0~3,0 kg/cm² - 1500litros/hora
Conjunto Tipo J3= 1,4~2,0 kg/cm² - 1700litros/hora
Conjunto Tipo J4= 0,7~1,4 kg/cm² - 1900litros/hora
Ideal para trabalhar em temperaturas de até 65°C

USO
Usado para condução de líquidos e ar em baixa pressão, ideal para
refrigeração em processos de usinagem. Totalmente modulável, pode ser
montada com várias saídas e tipos de bicos. Ao ser curvada não diminui o
diâmetro interno, não conduz eletricidade e é ideal para uso em máquinas
que utilizam descargas elétricas (EDM)Este modelo é montado em jogo
padrão contendo 1 conector com rosca externa, 2 jogos de elos de ligação
e 1 bocal redondo Ao utilizar bicos de refrigeração ajustáveis, mudanças
nas posições podem afetar a pressão máxima. Recomenda-se testes
sempre que houverem mudanças no posicionamento. Adequado para uso
com acetona, alcool etílico, detergentes comerciais, gasolina, graxas,
solventes laca,hidróxido de sódio, inseticidas, óleo de freio, água, ar. Não
adequado para uso com ácidos, bases fortes, hidróxido de amônia,
hipocloritos.

ENTENDA OS DIFERENTES TAMANHOS DE CONJUNTOS
Conjunto Tipo J1= medida interna de passagem Ø6,35mm
Conjunto Tipo J2= medida interna de passagem Ø9,52mm
Conjunto Tipo J3= medida interna de passagem Ø12,7mm
Conjunto Tipo J4= medida interna de passagem Ø19,05mm

Código

B

C

D

E

S

03705

4

30,3

15,8

1/16"

Tipo J1

03706

7,5

29,7

15,8

1/8"

Tipo J2

03707

9,4

29,7

16,2

1/4"

Tipo J3

03740

10

32

20,5

1/4"

Tipo J2

03741

13

39,2

20,5

3/8"

Tipo J2

03742

14,5

32,7

20,5

1/2"

Tipo J2

03756

10,2

37

25

1/4"

Tipo J3

03757

12,2

37

25

3/8"

Tipo J3

03758

16,7

37

25

1/2"

Tipo J3

03787

22

43

31

3/4"

Tipo J4
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ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-JP-BOC-CH- BOCAL CHATO DE SAÍDA MANGUEIRA
FLEXÍVEL PLÁSTICA REFRIGERAÇÃO

ACABAMENTO
Injetado em resina plástica de tecnopolimer Dupont(*) com acabamento
superficial liso nas cores azul e laranja.

ROSCA
Bocais não possuem rosca, são fixados na extremidade de saída do fluxo.

MATÉRIA-PRIMA
(*)A resina de acetal Delrin® preenche a lacuna entre os metais e os
plásticos comuns com uma combinação exclusiva de resistência à fluência,
força, rigidez, dureza, estabilidade dimensional, robustez, resistência à
fadiga, resistência a solventes e combustíveis, resistência à abrasão, baixo
desgaste e baixo atrito.

PRESSÃO DE TRABALHO E CARACTERÍSTICAS DE FLUXO
Conjunto Tipo J1= 2,0~3,0 kg/cm² - 900litros/hora
Conjunto Tipo J2= 2,0~3,0 kg/cm² - 1500litros/hora
Conjunto Tipo J3= 1,4~2,0 kg/cm² - 1700litros/hora
Conjunto Tipo J4= 0,7~1,4 kg/cm² - 1900litros/hora
Ideal para trabalhar em temperaturas de até 65°C

USO
Usado para condução de líquidos e ar em baixa pressão, ideal para
refrigeração em processos de usinagem. Totalmente modulável, pode ser
montada com várias saídas e tipos de bicos. Ao ser curvada não diminui o
diâmetro interno, não conduz eletricidade e é ideal para uso em máquinas
que utilizam descargas elétricas (EDM)Este modelo é montado em jogo
padrão contendo 1 conector com rosca externa, 2 jogos de elos de ligação
e 1 bocal redondo Ao utilizar bicos de refrigeração ajustáveis, mudanças
nas posições podem afetar a pressão máxima. Recomenda-se testes
sempre que houverem mudanças no posicionamento. Adequado para uso
com acetona, alcool etílico, detergentes comerciais, gasolina, graxas,
solventes laca,hidróxido de sódio, inseticidas, óleo de freio, água, ar. Não
adequado para uso com ácidos, bases fortes, hidróxido de amônia,
hipocloritos.

ENTENDA OS DIFERENTES TAMANHOS DE CONJUNTOS
Conjunto Tipo J1= medida interna de passagem Ø6,35mm
Conjunto Tipo J2= medida interna de passagem Ø9,52mm
Conjunto Tipo J3= medida interna de passagem Ø12,7mm
Conjunto Tipo J4= medida interna de passagem Ø19,05mm

Código

B

C

D

E

F

S

03712

10

30

15,8

1,3

7

Tipo J1

03713

28

30

15,8

1,6

24,5

Tipo J1

03746

34

28

20

3,15

32

Tipo J2

03763

35

41

25

4,2

32

Tipo J3

03764

50

50

25

4,3

46

Tipo J3

03765

63

50

25

3,4

61,5

Tipo J3

03789

79

53

31

4,7

77

Tipo J4
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LB-JP-VALV TORNEIRA MANGUEIRA FLEXÍVEL
PLÁSTICA REFRIGERAÇÃO

ACABAMENTO
Injetado em resina plástica de tecnopolimer Dupont(*) com acabamento
superficial liso nas cores azul e laranja.

ROSCA
Rosca de fixação no próprio material.

MATÉRIA-PRIMA
(*)A resina de acetal Delrin® preenche a lacuna entre os metais e os
plásticos comuns com uma combinação exclusiva de resistência à fluência,
força, rigidez, dureza, estabilidade dimensional, robustez, resistência à
fadiga, resistência a solventes e combustíveis, resistência à abrasão, baixo
desgaste e baixo atrito.

PRESSÃO DE TRABALHO E CARACTERÍSTICAS DE FLUXO
Conjunto Tipo J1= 2,0~3,0 kg/cm² - 900litros/hora
Conjunto Tipo J2= 2,0~3,0 kg/cm² - 1500litros/hora
Conjunto Tipo J3= 1,4~2,0 kg/cm² - 1700litros/hora
Ideal para trabalhar em temperaturas de até 65°C

USO
Usado para o controle na condução de líquidos e ar em baixa pressão,
ideal para refrigeração em processos de usinagem. Totalmente modulável,
pode ser montada com várias saídas e tipos de bicos. Ao ser curvada não
diminui o diâmetro interno, não conduz eletricidade e é ideal para uso em
máquinas que utilizam descargas elétricas (EDM)
Este modelo é montado em jogo padrão contendo 1 conector com rosca
externa, 2 jogos de elos de ligação e 1 bocal redondo
Ao utilizar bicos de refrigeração ajustáveis, mudanças nas posições podem
afetar a pressão máxima. Recomenda-se testes sempre que houverem
mudanças no posicionamento.
Adequado para uso com acetona, alcool etílico, detergentes comerciais,
gasolina, graxas, solventes laca, hidróxido de sódio, inseticidas, óleo de
freio, água, ar. Não adequado para uso com ácidos, bases fortes, hidróxido
de amônia, hipocloritos.

ENTENDA OS DIFERENTES TAMANHOS DE CONJUNTOS
Conjunto Tipo J1= medida interna de passagem Ø6,35mm
Conjunto Tipo J2= medida interna de passagem Ø9,52mm
Conjunto Tipo J3= medida interna de passagem Ø12,7mm

MEDIDAS EXTERNAS DAS ROSCAS NPT
Atenção: Ao medir a cota "R" que corresponde a uma rosca NPT você encontrará as seguintes medidas finais:
1/4"-18fios NPT = Øexterno da rosca 13,9mm
3/8"-17fios NPT = Øexterno da rosca 17,3mm
1/2"-14fios NPT = Øexterno da rosca 21,6mm

Código

A

C

D

E

G

R

03731

31

41

12,6

27

1/4"

1/4" NPT

03748

33

48

17

24

3/8"

3/8" NPT

11660

40

60

21

34

1/2"

1/2" NPT
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ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-J1A- ALICATE PARA BICOS DE REFRIGERAÇÃO

ACABAMENTO
Confeccionado em liga metálica com acabamento superficial na cor cinza.
Parafuso de fixação e porca em aço baixo carbono com acabamento
superficial zincado preto.

USO
Usado para junção e sepração dos elos de refrigeração.
PRODUTO IMPORTADO, CONFIRMAR PRAZO DE ENTREGA.

Código

A

B

C

E

F

S

12035

95

33

206

14

35

P/ J1 - 1/4"

12036

95

33

206

14

35

P/ J2 - 3/8"

12037

95

33

206

14

35

P/ J3 - 1/2"
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ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-PS1- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 1

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

C

CA

CF

L

S

Sob consulta

Comprimento

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura

Modelo 1
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LB-PS2- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 2

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

A

C

CA

CF

L

S

Sob consulta

Altura

Comprimento

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura

Modelo 2
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LB-PS3- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 3

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

A

B

C

CA

CF

L

S

Sob consulta

Altura aba maior

Altura aba menor

Comprimento

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura

Modelo 3
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LB-PS4- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 4

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

A

C

CA

CF

L

S

Sob consulta

Altura

Comprimento

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura

Modelo 4
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LB-PS5- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 5

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

A

C

CA

CF

L

L2

S

Sob consulta

Altura

Comprimento

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura

Largura aba inferior

Modelo 5
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LB-PS6- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 6

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

A

B

C

CA

CF

L

L2

S

Sob consulta

Altura

Altura aba menor

Comprimento

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura

Largura aba inferior

Modelo 6
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LB-PS7- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 7

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

A

B

C

CA

CF

L

L2

S

Sob consulta

Altura

Altura aba menor

Comprimento

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura

Largura aba inferior

Modelo 7

BAKELITSUL.COM.BR
PRODUTOS / ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO /
LB-PS7- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 7

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-PS8- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 8

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

A

B

C

CA

CF

L

S

Sob consulta

Altura

Altura aba menor

Comprimento

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura

Modelo 8
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LB-PS9- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 9

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

A

B

C

CA

CF

L

S

Sob consulta

Altura aba

Altura da peça

Comprimento

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura

Modelo 9
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LB-PS10- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 10

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

A

B

CA

CF

L

S

Sob consulta

Altura

Largura da peça

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura aba

Modelo 10
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ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-PS11- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 11

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

A

B

CA

CF

L

S

S

Sob consulta

Altura

Largura da peça

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Largura da aba

Modelo 11

Modelo 11
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ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-PS12- PROTEÇÃO SANFONADA MODELO 12

DESCRIÇÃO
Proteções sanfonadas são indicadas para proteger partes de máquinas e
equipamentos, como barramentos, guias, fusos, roscas, engrenagens, etc.,
contra cavacos metálicos, pó, óleos, água e outros que poderiam danificar
ou alterar o funcionamento do equipamento.
São fabricadas sob medida, mantemos em estoque apenas modelos de
clientes que possuem fabricação seriada de máquinas, com os quais
possuímos programação de entrega.

Código

CA

CF

D

L

S

Sob consulta

Comprimento aberto

Comprimento fechado

Diâmetro

Largura

Modelo 12
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ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-HE-ACRILICO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO
REDONDO

Acabamento
Visor de nível de óleo fabricado em acrílico transparente

Resistência a pressão
Informado na tabela

Medidas externas das roscas BSP
BSP: Rosca standard Inglesa Paralela para Tubos(British Standard Pipe
Thread)
Utilizada em líquidos, conforme norma ASME B.1.20.1
1/2"-14fios BSP = Øexterno da rosca 20,8mm
3/4"-14fios BSP = Øexterno da rosca 26,3mm
1"-11fios BSP = Øexterno da rosca 33mm
1.1/8"-11fios BSP= Øexterno da rosca 37,9mm

Uso
Utilizado como visor de nível de líquidos

Código

A

C

D

E

R

resist.pressão
Temp.ambiente

resist.pressão
60 °C

Resist.pressão 0 °C

00182

11

18,5

30

19

1/2 BSP

1000Psi

700Psi

700Psi

00183

10

21

35

23

3/4 BSP

1000Psi

520Psi

700Psi

00227

10

23

39

26

1 BSP

600Psi

450Psi

250Psi

00228

12

23,9

45

29

1.1/8 BSP

400Psi

380Psi

200Psi

BAKELITSUL.COM.BR
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LB-HE-ACRILICO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO REDONDO

ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-HFTX-ACRILICO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO COM
SEXTAVADO

Acabamento
Visor de nível de óleo fabricado em acrílico transparente

Resistência a pressão
Informado na tabela

Medidas externas das roscas BSP
BSP: Rosca standard Inglesa Paralela para Tubos(British Standard Pipe
Thread)
Utilizada em líquidos, conforme norma ASME B.1.20.1
1/2"-14fios BSP = Øexterno da rosca 20,8mm
3/4"-14fios BSP = Øexterno da rosca 26,3mm
1"-11fios BSP = Øexterno da rosca 33mm
1.1/8"-11fios BSP= Øexterno da rosca 37,9mm

Uso
Utilizado como visor de nível de líquidos

Código

A

B

C

D

E

R

Resist.pressão Resist.pressão
Temp.Ambiente 60 °C

Resist.pressão 0 °C

00894

11

7/8"

22

30

19

1/2" BSP

1000Psi

700Psi

700Psi

00895

11

1"

25

35

21

3/4" BSP

1000Psi

520Psi

700Psi

00896

11

1.1/4"

28

39

27

1" BSP

600Psi

450Psi

250Psi

00897

12

1.3/8"

29

44

29

1.1/8" BSP

400Psi

380Psi

200Psi
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ILUMINAÇÃO - PROTEÇÃO E REFRIGERAÇÃO

LB-GN743-ALUMINIO- VISOR DE NÍVEL DE ÓLEO
SEXTAVADO

Acabamento
Visor de nível de óleo fabricado em alumínio com acabamento natural,
centro em acrílico transparente.

Campo térmico de aplicação
-20 °C a 100 °C

Medidas externas das roscas BSP
BSP: Rosca standard Inglesa Paralela para Tubos(British Standard Pipe
Thread)
Utilizada em líquidos, conforme norma ASME B.1.20.1
1/2"-14fios BSP = Øexterno da rosca 20,8mm
3/4"-14fios BSP = Øexterno da rosca 26,3mm
1"-11fios BSP = Øexterno da rosca 33mm
1.1/8"-11fios BSP= Øexterno da rosca 37,9mm
1.1/4"-11fios BSP=Øexterno da rosca 41,91mm

Uso
Utilizado como visor de nível de líquidos

Código

A

B

C

D

R

03022

8

7/8"

17

14

3/8" - 19FIOS BSP

03027

9,5

1"

19

17

1/2" - 14FIOS BSP

03028

10

1.1/8"

19

20

3/4" - 14FIOS BSP

03029

12

1.1/2"

23

27

1" - 11FIOS BSP

02680

12

1.3/4"

23

28

1.1/8" - 11FIOS BSP

02319

12

2"

23

36

1.1/4" - 11FIOS BSP
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