Bem-vindo ao mundo das
soluções perfeitas na gestão de cabos

Principais Mercados e Produtos

Bem-vindo à HellermannTyton.
A HellermannTyton é a empresa líder
no desenho e fabrico de produtos para
fixar, atar, identificar, isolar e proteger
cabos e os seus conectores. Os nossos
produtos de vanguarda para Redes de
Dados e as nossas soluções de instalação
completam a nossa gama de produtos.
Um parceiro experiente a seu lado
Nós estamos sempre perto de si, comunicando consigo para
criar soluções feitas à sua medida e para as suas necessidades
específicas. Os processos para a tomada de decisão são
acelerados e o seu conhecimento é conjugado com o nosso,
para atingir os melhores resultados para cada projeto.
Um Parceiro Global & Força Local
A filosofia da nossa empresa foca-se nos nossos clientes e nos
seus desejos para encontrar as melhores soluções possíveis para
todas as suas necessidades de cablagem. Temos perto de 3.000
colaboradores que trabalham no desenvolvimento de produtos
inovadores em gestão de cablagem, oferecendo-lhe um serviço
de primeira classe e aconselhamento adequado quando precisar.
A HellermannTyton está presente em 35 países por todos os
continentes do mundo. 11 destas organizações são estruturas de
produção que dão origem a mais de 60.000 produtos para tornar
o seu trabalho mais fácil.

Os nossos sistemas e soluções são perfeitamente adequados para enfrentar os desafios de
diferentes indústrias em todo o mundo.

Sempre que é exigido um know-how específico - oferecemos soluções personalizadas para as
suas necessidades.

Abraçadeiras e Fixações

Com as suas abraçadeiras de alta qualidade, a HellermannTyton
proporciona soluções que conseguem ir ao encontro a qualquer
desafio. Elas não só cumprem a maior parte dos requisitos mais
atuais para as abraçadeiras e sistemas de fixação, bem como
a HellermannTyton alarga constantemente os limites do que é
tecnologicamente possível fazer com os seus componentes de
fixação.
Desta forma, novas soluções para abraçadeiras ou para componentes
de fixação são desenvolvidas conjuntamente com os clientes,
para que possam também resistir às mais extremas e excepcionais
condições do meio envolvente.

Abraçadeiras Dentado Interior

Abraçadeiras de Fixação

Abraçadeiras Dentado Exterior

Bases Adesivas e Aparafusáveis

Abraçadeiras sem Dentado

Elementos de Fixação

Abraçadeiras Reutilizáveis

Clips

Abraçadeiras em Aço Inox

Isolamento

Tubos termorretráteis

O tubo termorretrátil é utilizado em áreas muito distintas. Essa
é a razão pela qual a HellermannTyton se foca em em conjugar,
de forma optimizada, os produtos e as aplicações. Para isso
desenvolvemos, fabricamos e distribuímos tubos termorretáteis,
extremidades e capacetes termorretráteis.
Isto significa que a HellermannTyton se torna exemplo com
cada novo produto de tubos termorretráteis, quando se trata
de garantir a proteção contra efeitos mecânicos, ambientais,
químicos ou eléctricos.

Extremidades e Capacetes
Termorretráteis

Mangas

Sistemas de Proteção de Cabos

Os tubos para proteção de cabo, selagem de cabos, passa-fios,
tubos flexíveis, bucins e outros acessórios para a proteção de
cabos da HellermannTyton, não só cumprem todos os padrões e
normas atuais, como os excedem e permitem a melhor proteção
possível disponível no mercado nos dias de hoje.
A gama de produtos para proteção de cabos inclui, entre outros,
tubos metálicos e de plástico de alta qualidade, fita espiral e
mangas expansíveis reutilizáveis.

Tubo HelaGuard e Acessórios

Perfis de Proteção

Proteção de Cabo e Fita Espiral

Passa-Fios

Manga Expansível

Dispositivos de Instalação

A HellermannTyton disponibiliza produtos inovadores para
soluções de instalação, como por exemplo, os ligadores rápidos
HelaCon e as fitas isoladoras Helatape, que estão disponíveis
numa vasta gama de tamanhos e cores.
O sistema de instalação CableScout+ e os exclusivos dispositivos
de montagem para focos SpotClip ajudam a trabalhar de
uma forma maís rápida e fácil enquanto asseguram a máxima
qualidade e segurança.

Ligadores rápidos

Sistema de Instalação
de Cabos

Dispositivo de Montagem
de Focos

Fitas Isoladoras e Técnicas

Sistemas de Identificação

A HellermannTyton oferece soluções fáceis de integrar que
permitem não só a concepção de etiquetas de grande
complexidade para produções em série, bem como etiquetas
simples impressas em alguns minutos.
A nossa experiência de mais de 80 anos na indústria de
identificação assegura que os materiais de impressão, as nossas
impressoras e o software se adequam às suas necessidades.
Os nossos produtos inovadores são normalmente desenvolvidos
através da cooperação estreita com os nossos clientes e isto
permite-nos oferecer soluções, que satisfazem a maior parte das
necessidades de identificação.

Marcadores de Fios e Cabos

Rotulagem de Segurança

Rotulagem em Paineis de Controle

Identificação em Ambientes
Adversos

Identificação Industrial

Impressoras e Software

Ferramentas de Aplicação

A HellermannTyton possui mais de 60.000 produtos dedicados à
gestão de cabos e, logicamente, a empresa também desenvolve e
vende ferramentas para aplicação fáceis de utilizar e optimizadas
para que as tarefas de montagem sejam mais simples e eficientes.
A gama das ferramentas disponíveis estende-se desde pistolas de
ar quente passando por pistolas manuais e pneumáticas destinadas
a abraçadeiras e até ferramentas completamente automáticas de
aplicação de abraçadeiras para produção industrial em série.

Sistemas Automáticos
de Aplicação de Abraçadeiras

Ferramentas de Aplicação Manuais
para Abraçadeiras

Ferramentas de Aplicação para
• Tubos Não Termorretráteis
• Clips
• Identificação

Redes de Telecomunicações

A HellermannTyton é líder comprovado e inovador no
fornecimento de soluções para infraestruturas de rede globais,
oferecendo uma vasta gama de produtos de alta qualidade
e elevada performance.
A nossa extensa gama de produtos inclui um número de
diferentes soluções para sistemas de categoria 6A, categoria 6
e categoria 5e, bem como o nosso sistema pré-terminado líder
mundial: RapidNet. Com uma vasta gama de caixas de junta para
fibra ótica e acessórios de gestão de fibra, incluindo o Sistema
Integrated Routing, a HellermannTyton é também uma referência
para os operadores de redes de Telecomunicações de Banda
Larga e de Fibre to the X (FTTX).

Soluções Pré-terminadas
RapidNet

Caixas de Junta
de Fibra Ótica

Conetividade LAN
- Painéis, Tomadas e Cabos

Acessórios para Gestão
de Fibra Ótica
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