
Eletro calhas e conexão em PRFV
As Conexões e Eletrocalhas em Fibra – PRFV da Só Fibra são recomendados para o

encaminhamento e distribuição de fios, cabos, mangueiras, etc, em diversos tipos de
instalações industriais. Por serem fabricados em plástico reforçado com fibras de vidro,
estes produtos garantem maior proteção e conseqüentemente maior durabilida
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Principais Características:

Retardância à chamas, Resistência à corrosão química
(ácida, alcalina e bases), Resistência à intempéries naturais
(chuva, vento, raios solares, maresias, etc.), Resistência mecânica, Resistência à
variação brusca de temperatura, Resistência à ação dos raios ultravioletas, Material não
condutivo e com ótimo isolamento elétrico e Extremamente mais leve que os metais
convencionais.



Derivações Para Eletrocalhas
Os acessórios para eletrocalha são fornecidos conforme especificação das eletrocalhas, seguindo suas
características com tampas ou até mesmo sem tampas.

* Eletrocalha Lisa em * Eletrocalha Perfurada em                * Curva Horizontal 90°em
Fibra de vidro Fibra de vidro Fibra de vidro

* Curva Horizontal 45° em * Tampa de Pressão em                  * Tê Horizontal 90° em
Fibra de vidro Fibra de vidro Fibra de vidro

*Cruzeta Horizonta em *Curva Vertical Externa em              *Curva Vertical Interna em
Fibra de vidro                                           Fibra de vidro                                   Fibra de vidro



*Tê Vertical de Descida Lateral em            *Tê Vertical de Descida *Tê Vertical de Subida
Fibra de vidro                                     Fibra de vidro Fibra de vidro

*Curva Vertical Externa 90° em *Curva Vertical Interna 90° *Curva Vertical Externa 45°
Fibra de vidro                                          em fibra de vidro                          em fibra de vidro

*Curva Vertical Interna 45 em               *Redução Concêntrica em *Curva de Inversão em
Fibra de vidro                                         fibra de vidro                                    fibra de vidro



*Redução à Esquerda em *Redução à Direita em                  * Cotovelo Reto em
Fibra de vidro fibra de vidro                                 fibra de vidro

* Desvio à Esquerda em                         * Desvio à Direita em                      * Gotejador em
Fibra de vidro                                         Fibra de vidro                               Fibra de vidro

* Junção à Esquerda em                        * Junção à Direita em                      * Flange em fibra
Fibra de vidro                                         Fibra de vidro                                    De vidro



* Tampa para Curva Horizontal 45° *Tampa para Tê Horizontal 90 *Tampa para Curva
Em fibra de vidro Em fibra de vidro Horizontal 90° em PRFV

* Tampa para Tê Reto 90° * Tampa pata Tê Vertical Descida * Tampa para Tê Vertical Subida
Em fbra de vidro                                Em fibra de vidro                                   Em fibra de vidro

* Tampa para Tê Vertical * Tampa para Curva Vertical * Tampa para Curva Vertical
Descida Lateral em PFV Externa 90° em PRFV Externa 45° em PRFV



* Tampa para Curva Vertical * Tampa para Curva de Inversão * Tampa para Curva Vertical
Interna 90° em PRFV Em fibra de vidro Interna 45° em PRFV

* Tampa para Cruzeta Horizontal 90° * Tampa para Cruzeta Reta              * Tampa para Cotovelo
em fibra de vidro em fibra de vidro em fibra de vidro

* Tampa Redução Concêntrica             * Tampa para Redução à Direita * Tampa para Redução à
Em fibra de vidro                                    Em fibra de vidro           Esquerda em PRFV



Tampa para Desvio à Esquerda 45° *Tampa para Desvio à Direita 45° *ampa para Junção à Direita
Em fibra de vidro em vibra de vidro                          45° em fibra de vidro

Tampa para Junção à Esquerda 45° *Terminal de Fechamento *Junção de Fundo em
Em fibra de vidro em fibra de vidro                      fibra de vidro

*Junção Articulada Horizonta *Junção Articulada Vertical *Junção Vertical 90°
Em fibra de vidro em fibra de vidro em fibrade vidro



*Junção Vertical 45° em                     *Junção Reta Excêntrica *Junção Horizontal 90°
Fibra de vidro em fibra de vidro                                  em fibra de vidro

*Junção Reta L em * Junção Horizontal 45° em
Fibra de vidro fibra de vidro



‘’Mesmo que todo mundo duvide acredite sempre que você consegue, pois tudo
depende da sua determinação’’.


