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Juntas de material de qualidade 
superior em caixas de terminais 
HALP e MGRP
A Eldon proporciona melhorias contínuas dos respetivos produtos, com 
vista a disponibilizar soluções competitivas ao mercado. 

A mais recente melhoria está relacionada com o fornecimento de caixas de 
terminais HALP e MGRP equipadas de série com juntas de poliuretano em vez 
de neopreno, resultando num intervalo superior de resistência à temperatura e 
possibilitando a respetiva utilização numa gama mais ampla de indústrias.

Com esta melhoria, as caixas de terminais como as HALP, fabricadas em 
alumínio pintado, e as MGRP, de poliéster reforçado com fibra de vidro, podem 
agora ser utilizadas para ligações elétricas em ambientes exigentes, graças à 
maior resistência à temperatura e ao nível superior de proteção.  

A junta de neopreno foi substituída por uma de poliuretano devido às diversas 
vantagens que proporciona: 

 � Melhor classificação IP: a nova junta de poliuretano da Eldon está em 
conformidade com as normas IP 66 e IP 67.

 � Maior resistência da junta à temperatura: atualmente, os intervalos de 
resistência à temperatura variam entre -30 ºC a 80 ºC mas, graças à junta 
de poliuretano, este intervalo passará a estar entre *-40 ºC a 100 ºC.  

 � A substituição do neopreno por poliuretano significa que as caixas de 
terminais podem ser utilizadas numa gama mais ampla de indústrias onde 
a utilização de halogéneos não é permitida.

 
As caixas de terminais HALP e MGRP com juntas de neopreno, silicone ou 
etileno-propileno-dieno (EPDM) estarão disponíveis mediante pedido.

Saiba mais sobre as caixas de terminais HALP e MGRP.
Para obter mais informações, contacte-nos www.eldon.com 

* Para as caixas de terminais de alumínio, a resistência à temperatura máxima e 
mínima é fornecida pela pintura, por isso, ficará entre os -30 ºC e os 80 ºC.

VANTAGENS PARA O 
CLIENTE:

Melhor classificação IP

Maior resistência da junta 
à temperatura

Aplicável numa gama 
mais ampla de indústrias


