
CAIXAS E BOTOEIRAS EM  
AÇO INOX IP69

Desenvolvidas para ambientes com rigorosos  
requisitos de higienização

DIFERENCIAIS

■  Design desenvolvido para  
ambientes de constante limpeza

■  Fabricada em aço inox escovado
■  Robustez e durabilidade
■  Com exclusiva vedação de silicone
■  Suporta jatos d’água de até  

100 bar em 80°C
■  Diversas opções de configurações
■  Produtos customizados

APLICAÇÃO

■  Setor alimentício e de bebidas
■  Farmacêutico e químico
■  Ideal para indústria de laticínios e frigoríficos
■  Ambientes agressivos
■  E uso geral



NBGLC11.4 - EM NBGLC11.4 - XX NBGLC11.4 – BR/PR/RT

Código: 175253 Códigos: VD - 175254 | 
VM - 175255 | AZ - 175256 Código: 175286

Botão Emergência + 2NF  
(100x100x94mm)

Botão impluso + 1NA + 1NF + Plaq. Gravada
XX - Cores dos frontais:

VD-Verde/VM-Vermelho/AZ-Azul
(100x100x94mm)

Botão impulso triplo branco + 1NA / preto + 
1NF / Reset + 1NA  
(100x100x94mm)

NBGLC33.4 - VD/VM/EM NBGLC33.4 - VD/VM/AZ NBGLC55.4 - VD/VM/AZ/KN/EM

Código: 175258 Código: 175259 Código: 175260

Botão impulso verde 1NA/1NF +  
Botão impulso vermelho 1NA/NF +  

Botão emergência + 2NF  
(100x195x94mm)

Botão impulso verde 1NA/NF +
Botão impulso vermelho 1NA/NF +

Botão impulso azul + 1NA/1NF 
(100x195x94mm)

Botão impulso verde 1NA/1NF +  
Botão impulso vermelho 1NA/NF +  

Botão impulso azul 1NA/1NF +  
Seletor 2 pos. 1NA/1NF + Emergência 2NF 

(100x315x94mm)

Modelos especiais sob encomenda.

CAIXAS E BOTOEIRAS EM AÇO INOX

BOTOEIRAS MONTADAS

As Botoeiras Inox IP 69 são desenvolvidas para trabalhar nas mais diferentes aplicações, suportando os mais rigorosos requisitos 
de higiene, proporcionando assim os melhores resultados nas instalações.

CAIXAS USINADAS
1/3/5 furos 

As caixas são fabricadas em aço inox 304 escovado, oferecendo 
superfícies lisas e uma exclusiva vedação em silicone para 
fixação, onde os equipamentos podem ser facilmente limpos sem 
permitir o acúmulo de resíduos, sendo possível a aplicação em 
ambiente com temperaturas de trabalho de -40 ºC até +80 ºC.

Caixas Usinadas
Modelo Código Medidas No Furos

NBGLC11.4 175250 100x100x94mm 1

NBGLC33.4 175230 100x195x94mm 3

NBGLC55.4 175231 100x315x94mm 5
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