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ATEX, um nível adicional 
de segurança

corpo com parafusos de aço inoxidável, a 
estanquicidade é garantida por uma junta re-
forçada em silicone anti-envelhecimento que 
permite manter um índice de proteção IP66 /
IP67. O mecanismo de bloqueio é em metal e 
o interruptor seccionador garante a categoria 
de utilização AC-23A na corrente nominal. A 
pega da tomada permite a utilização de até 
3 cadeados. 

TAIS-EX é a única série que permite criar 
baterias de tomadas ATEX de forma sim-
ples como se de uma solução standard se 
tratasse.

Para as tomadas interligadas da série 
TAIS-EX, está disponível no website do Pala-
zzoli o software “Easy Composer” que orienta 
e guia o utilizador passo a passo na criação 
da melhor solução para atmosferas poten-
cialmente explosivas. 
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A Palazzoli trabalha para 
as indústrias pesadas 
desde 1904, detendo uma 
experiência consolidada 
em ambientes extremos, 
onde a presença de produtos 
químicos oxidantes, 
soluções salinas, ácidos e 
óleos minerais e vegetais 
forjou os produtos dos quais 
a Palazzoli é líder absoluta 
do mercado. 

A Comissão Eletrotécnica Internacional atra-
vés da série de normas IEC 60079-10 estabe-
lece as regras para a identificação e a classi-
ficação das zonas perigosas em locais com 
atmosferas potencialmente explosivas (siste-
ma de zonas IEC), tanto para a presença de 
gás como de poeiras combustíveis. Este mo-
delo baseia-se na determinação da probabi-
lidade de formação da atmosfera explosiva e 
na sua persistência ao longo do tempo dentro 
dos ambientes. Estes parâmetros tornam-se, 
portanto, fundamentais para a classificação 
das áreas perigosas.

Os produtos ATEX da Palazzoli recebe-
ram as certificações emitidas ATEX para a 
Europa segundo IMQ 07 ATEXQ 001, e IECEx a 
nível internacional segundo EN IEC 80079-34, 
pelo que os equipamentos ATEX da Palazzoli 
podem ser instalados e utilizados em zonas 
com perigo de explosão devido à presença de 
gás ou vapores (zonas 1 e 2) ou devido à pre-
sença de poeiras explosivas ou camadas de 
poeira combustível (zonas 21 e 22).

O catálogo de produtos ATEX inclui fichas 
e tomadas com encravamento, caixas, dispo-
sitivos de controlo/sinalização e dispositivos 
de iluminação.

As novas fichas industriais X-CEE-EX da 
Palazzoli estão certificadas para as zonas 
2, 21 e 22, com classificação ATEX grupo II 
e categorias 3G e 2D. As fichas são adequa-
das para utilização em ambientes com peri-
go de explosão definidos pela diretiva ATEX 
2014/34 /UE. 

O corpo da ficha é feito em tecnopolímero 
de cor preto RAL 9005 com elevada espessu-
ra. A cor preta é dada pela presença de fibra 
de carbono dentro do composto que impede a 
acumulação de cargas eletrostáticas evitan-
do a ignição de atmosferas explosivas de gás, 
vapores ou poeiras. Os terminais de fixação 
indiretos em toda a gama evitam o sobrea-
quecimento da solução. As fichas com índice 
de proteção IP66/IP67 estão disponíveis para 
correntes de 16 A e 32 A com tensões até 690 
V e 63 A com tensões até 1000 V.

A tomada com encravamento TAIS, um 
dos produtos mais reconhecidos, foi desen-
volvida para ambientes Atex, para a zona 
2,21,22 grupo II categorias 3G 2D.

O corpo da tomada é composto por um 
invólucro preto antiestático, em resina ter-
moendurecida, que impede a acumulação 
de cargas eletrostáticas. A tampa é fixa ao 


