LINHA DE
PRODUTOS

TRANSPORTE AVANÇADO DE
MATERIAL
LIMPEZA DE CORREIA TRANSPORTADORA
MATERIAL PARA EMENDA DE
CORREIA

Janela de Inspeção

JANELA

JANELA DE INSPEÇÃO
Tecnologia Durável para todas as Necessidades
Duas preocupações em curso quando se trata de
calhas são Housekeeping para controlar a
acumulação e manutenção de limpadores de
correia e outros componentes. As Janelas de
Inspeção da Benetech permitem que você abordar
esses dois problemas de frente. Estas Janelas fáceis
de instalar têm um design único que permite que
você para ter acesso total por serviço e
manutenção, proporcionando um selo hermético.
Os tamanhos das Janelas podem ser personalizados
para se adequarem ao seu espaço único . Com
milhares de janelas de inspeção já vendidas, é uma
tecnologia comprovada que ajuda a minimizar
poeira no ar e garantir o cumprimento da poeira
combustível da OSHA.

Características do Produto

- Vedação em todo contorno da janela, garantindo
bloqueio total de particulados.
- Design exclusivo do painel da porta para garantir
desvio dos materiais a serem lançados contra ela.
- Os selos de porta resilientes escondidos no sulco
garantem um serviço de longa duração.
- Operação ergonômica, nunca aproveite os fechos
de fechamento, tensão ajustável para requisitos de
operação aleatórios.
- Dobradiças (Gonzo) firmes e lubrificáveis.
- Fácil instalação, simples corte com processo de
Oxi-corte e furação.

Opções

- Estilo de porta simples ou dupla.
- Pode ser projetada com entradas de sensores
especiais, ex: Sensor de pressão, sensor a prova de
explosão, sensor de materiais, entre outros.
- Possui tamanhos padrões conforme a tabela ao
lado.
- Pode conter grade de proteção interna para atendimento da NR-12.
- Com opção de apoio para revestimento no interior da
janela em caso de necessidade.

DIMENSIONAL PORTA INSPEÇÃO
Nº IDENTIFICAÇÃO
280000-0808
280000-1212
280000-1218
280000-1812
280000-1818
280000-1824
280000-2418
280000-2424
280000-XXXX-SONDA

TAMANHOS
203,2 (8”)
304,8 (12”)
304,8 (12”)
457,2 (18”)
457,2 (18”)
457,2 (18”)
609,6 (24”)
609,6 (24”)
X

203,2 (8”)
304,8 (12”)
457,2 (18”)
304,8 (12”)
457,2 (18”)
609,6 (24”)
457,2 (18”)
609,6 (24”)
X

CÓDIGO PARA JANELA DE INSPEÇÃO
MODELO
280000-XXXX

LADO
R - DIREITO
L - ESQUERDO

TIPO
ST - PADRÃO
PR - C/ PROTEÇÃO
LN - P/ REVESTIMENTO

EXEMPLO: JANELA DE INSPEÇÃO 457 DE LARGURA X 610 DE
ALTURA, MANOPLA DO LADO DIREITO COM PROTEÇÃO PARA
ATENDIMENTO DE NR-12.

OBS: EM alguns casos específicos, nós projetamos a janela para atender as necessidades do projeto. Estas são os
modelos padrão. Janelas que necessitam de adaptação de sondas, também podem ser produzidas.
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