
 

 

FICHA  

 TUBO TUPERPLAS LH 1250 Nw 
 

CÓPIA NÃO CONTROLADA.  

  Esta informação pode ser modificada por TUPERSA  sem aviso prévio                                                                                                                                                    

 Departamento de Calidad .Tubos Perfilados S.A 

 

MODELO 
TUBO RÍGIDO LIVRE DE HALOGÉNIOS  

Para instalações em edifícios de concordância pública e em locais com risco de incêndio ou explosão 

ESTRUCTURA TUBO LISO 

NORMATIVA 

UNE-EN-61386-1 “Sistemas de tubulação para condução de cabos. Requisitos gerais ” 

UNE-EN- 61386-21 “Sistemas de tubulação para condução de 

cabos. Sistemas de tubos rígidos requisitos ” 
Código de calibração: 44221254-010 

TIPOLOGÍA E MATERIAL: MATERIAL LIVRE DE HALOGÉNIOS 

Normativa UNE-EN-50267 2-2 “Material Livre de Halogénios” POLIMERO TERMOPLÁSTICO LIBRE DE HALÓGENOS 

CARACTERÍSTICAS FÍSICO QUÍMICAS  

RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO Deformação Máxima 25% 1250  Newtons 

RESITÊNCIA AO IMPACTO 
Resistência ao Impacto -5ºC 

6 Joules (Queda Livre) 

RESISTÊNCIA À FLEXÃO 

BARES: Rígido. Não aplicável 

GRAU DE PROTEÇÃO DE INFLUÊNCIAS EXTERNAS Grau IP54  

RESISTÊNCIA À PROPAGAÇÃO DA CHAMA Não propagador de chama 

Grau de proteção contra danos mecânicos Grau 9 (Energía de Choque  20 mínimo) 

Propriedades elétricas: ISOLAÇÃO 

 

Rigidez Dieléctrica  Maior de 2 KV a 50 Hz 

Resistencia ao isolamiento: Maior de 100 MΩ a 500 V 

Temperatura de Trabalho (Constante) De -5ºC até 90ºC 

CORES Cinza Luminoso 

A instalação deste produto será feita de acordo com as instruções do REBT 

DIMENSÕES 

TIPO 16 20 25 32 40 50 63 

Diâmetro exterior (mm) 16 20 25 32 40 50 63 

Tolerância (mm) -0.3 -0.3 -0.4 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 

Diâmetro interior Mínimo (mm) 11 14.5 18.5 25 32 42 54 

Espessura Mínimo Medio (mm) 1.6 1.85 1.9 2.1 2.2 2.45 2.6 

LISTAGENS ESPECIAIS ESPECÍFICOS 

Estes tubos são feitos com um material, não o propagador de chama, cumprindo perfeitamente com esta exigência do Regulamento de baixa 

tensão. Também em caso de incêndio, devemos enfatizar a excelente performance destes tubos: 

- Reduzida emissão de fumo opaco, proporcionando melhor visibilidade durante um incêndio 

- Baixa emissão de fumaça e gases tóxicos, diminuindo o risco de intoxicação por inalação. 

- Zero emissão de gases corrosivos, ou halogênios a ardência de emissão (concentração máxima de gás ácido de 0,5% de 

halogênio), evitando assim a corrosão e deterioração dos equipamentos eléctricos e electrónicos.  

Estas propriedades tornam "Apropriado para as instalações no local de concordância pública". 

Material que é fabricado tem uma resistência de impacto excelente de baixa temperatura,   6 Joules  a –5ºC (2º dígito del código de 

classificação: 4), e boa resistência à alta temperatura  90ºC  (4º dígito del código de classificação : 2), tornando-se "Apropriado para 

instalações elétricas nas instalações em risco de incêndio ou explosãoo”. 

APLICAÇÕES ESPECIAIS 

Ideal para aplicações no âmbito da instrução ITC-BT-28  

“Instalaçôes em locais de concordância pública”   

Em conformidade com esses requisitos mínimos exigidos na 

instrução ITC-BT-29 “Instalações eléctricas para locais com risco 

de incêndio ou explosão”  

 


