


A SAFETY SOLUÇÕES INDUSTRIAS

É uma empresa que desenvolve projetos na área Industrial

Setor Industrial Atendimento às Normas regulamentadoras NR10, NR12 e NR18

As normas regulamentadoras são auditadas pelo MTb e MTe e as industrias tem papel

de atende-las de forma preventiva.

Nosso FOCO é dar melhor solução as adequações necessárias com fornecimento de

materiais e serviços especializados. Atendendo todos os requisitos normativos.

Tornamos seus equipamentos protegidos.



MERCADOS 

A SAFETY Soluções atua em todo mercado Capixaba entre outras regiões.

Buscando sempre novas oportunidades de expandir seus negócios e desenvolver soluções 

(Adequações NR12) para qualquer segmentos industrial. 

Papel & Celulose Sucroalcooleira Agronegócio

Siderúrgico Portos Cimento

Mineração



NR12 - SEGURANÇA NO TRABALHO 

EM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 



SOLUÇÕES TITRONIC Indústria Pesada

Grades para proteção de correias TITRONIC

São fabricadas com um “Blend” de Polímeros de engenharia, 

aditivado com anti-chama, proteção UV e pigmentos. 

Resistência Mecânica de 90 kgf/cm²

Alta resistência à fratura por flexão ou fadiga

Resistência à impactos fortes

Peso Aproximado: 8,5 kg/ m linear protegido 

(conjunto duplo completo).

Abertura de Malha: 30 x 30 mm
.

Empresa Certificada



SOLUÇÕES TITRONIC Indústria Pesada

Projeto Mecânico 

O projeto das Proteções fixas Titronic foi concebido com base nas 

normas regulamentadoras [ ABNT NBR ]

Sendo possível a adequação do projeto às necessidades locais das áreas a serem instaladas.

 NR12 Item 12.85 e 12.85
 NR18 Item 18.22.2 e 18.22.3
 NR22 Item 22.8.10, 22.11.10



SOLUÇÕES TITRONIC Indústria Pesada

Instalações

O prolongador metálico é soldado na longarina do transportador. Em seguida o 
Suporte plástico é fixado no suporte.

A instalação é finalizada encaixando-se a grade nas guias dos suportes.



SOLUÇÕES TITRONIC Indústria Pesada

Protegido x Desprotegido



SOLUÇÕES TITRONIC Indústria Pesada

Projeto EMPAT _ Maceió AL



SOLUÇÕES TITRONIC Indústria Pesada

Projeto EMPAT _ Maceió AL



VANTAGENS PROTEÇÕES TITRONIC

 Dispositivos de proteção com mínima interferência na operação, 

manutenção, lubrificação e limpeza dos equipamentos, máquinas e sistemas;

 Visualização dos elementos da correia transportadora sem a necessidade de 

remoção da proteção;

 Componentes de tamanho e modelo padronizado facilitando a manutenção;

 Não sofre corrosão ou oxidação;

 Todas a grades permitem a retirada e recolocação imediata, sem dificultar manutenção e 
operação;

 Material não condutor de eletricidade, Estabilidade térmica e Reciclável;

 Proteção do Rolo de Carga e Retorno independente;

DURABILIDADE E CUSTO BENEFÍCIO MUITO MAIOR QUE AS GRADES METÁLICAS

 Proteção para o processo produtivo e o investimento; 

 Reduz o risco de um rasgo, para um mínimo calculado;

 Reduz custo com serviços e troca de correias;

 Minimiza paradas e indisponibilidade de máquina;

O QUE SUA 

EMPRESA 

GANHA ?



Apreciação de Risco NR12 

NBR12.100, NBR 14.153; 



Chave de Emergência Z3Z-500

SOLUÇÕES SCHMERSAL Indústria Pesada



SOLUÇÕES SCHMERSAL Indústria Pesada

 Elementos de contato:
2 x contatos NF e

2 x contatos NA disponíveis,

todos os NF de abertura

forçada com contatos de prata, 

capacidade de comutação

CA-15 230 V/4 A, CC-13:24 V/1 A

 Condições Ambientais:
Variação de temperatura de -25 ° C a +70 ° C, 

classe de proteção IP65.

 LED de sinalização:
Mediante solicitação, uma luz de
sinalização para uma das 3x entradas 
de cabo M20 opcional está 
disponível.

 Indicação de Posição: 
Display para visualização da posição do cabo.

 Operação uni-lateral:
Comprimento do cabo de até 75 m, incluindo detecção de cabo rompido. 
Tampa frontal com botão de parada de emergência integrado

 Botão de Rearme: 
Permite o reinício após operação de 

tensionamento ou ruptura do cabo.

Chave de Emergência ZQ-900

 Certificações



SOLUÇÕES SCHMERSAL Indústria Pesada

Uso obrigatório conforme ABNT NBR 13862

 Invólucro robusto em Alumínio injetado;

 Opções de Roletes em Poliuretano, Aço Carbono e Aço Inox;

 Classe de Proteção IP65;

 Invólucro em Alumínio injetado SAE 306 Coquilhado;

 Opção para trabalho em dois estágios;

Chave para detecção de Desalinhamento



SOLUÇÕES SCHMERSAL Indústria Pesada

 Condições Ambientais:
Variação de temperatura para a edição padrão: 

-30°C à +90°C ou  solicitando a opção t“ , 

de -40°C … + 200°C. 

Classe de proteção IP65.

 Tampa e invólucro robusto:
Invólucro de Ferro Fundido com uma 

passagem de aço jateado e cromado com 

acabamento de pintura de 2K ,

Protegido contra óleos, gorduras, sais e 

ácidos em concentração diluída e incluindo 

2 x  entradas de cabo M20 

 Elemento do atuador:
Eixo GFK robusto e flexível, de movimento 

horizontal em todas as direções

possíveis nos 360°.

O interruptor será acionado para 

movimentos a 20° graus +/- em todas as 

direções e sob pressão vinda de baixo.

 Exemplos de Instalação:
O melhor comportamento de 

trabalho que você excederá com areia

ou cascalho entre 10 a 50 mm de 

diâmetro.

Não use o dispositivo com minério, 

cascalho ou rochas com mais de 50 mm 

de diâmetro.

Por favor, não instale o dispositivo direto no 

fluxo de material. Instale conforme ilustrado 

nas imagens abaixo:

Interruptor de nível MAF/S 441



PRINCIPAIS PARCEIROS 

Nossas Parcerias seguem a mesma visão da SAFETY 

Atuar como promotores de um ambiente de trabalho mais seguro e sem acidentes.



NOSSO CLIENTES



Marcelo Tomazi 
Diretor de Operações

(27) 9 8845-0708
marcelo.tomazi@safetysolution.com.br


