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Sistemas de Proteção

*As informações deste catálogo estão sujeitas a alterações sem prévio aviso.

Organizadores de Cabos3.2

* As referências HWPP16 e HWPP25 são fornecidos também em blisters de 

2 metros.

Embalagem com 2 metros Caixa com 25 metros

Outras cores sob consulta.

Organizador de Cabos Helawrap

Helawrap é um sistema completo para a organização e proteção 

de cabos. Composto por um tubo para cobertura e um aplicador. 

Pode ser utilizado em painel elétrico, máquinas  e automóveis onde o 

movimento e a vibração são constantes.

Permite fácil acesso a qualquer ponto do cabo em virtude da sua 

flexibilidade e das aberturas laterais, proporcionando uma redução 

significativa no tempo de montagem em relação aos demais espirais 

e pode ser removido e reaplicado rapidamente.

Helawrap está disponível em embalagens com 2 e 25 metros. As 

embalagens de 2 metros são ideais para uso em pequena escala, 

como por exemplo em escritórios e residências, para a organização 

de cabos de computadores e demais equipamentos eletrônicos em 

geral.

Todas as embalagens acompanham uma ferramenta de aplicação.

Também está disponível a venda da ferramenta de aplicação 

separadamente.

MATERIAL Polipropileno

Cor Branco e Preto

Temperatura de Trabalho -40°C a +80°C

Flamabilidade UL94HB

                                            

Referência

Medida de

 Referência 

em 

polegadas

Ø

nominal

B

(mm)

Ø

Mínimo 
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Ø

Máximo 
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Ferramenta 

de Aplicação

HWPP16* 5/8” 15,0 14,0 16,0 0,90 2 / 25 m HAT16

HWPP20 3/4” 18,5 17,0 20,0 0,90 25 m HAT20

HWPP25* 1” 23,0 21,0 25,0 0,90 2 / 25 m HAT25

HWPP30 1 1/4” 27,0 25,0 30,0 0,95 25 m HAT30

B C
HWPP16 e HWPP25

1) Junte todos os cabos e introduza-os na ferramen-

ta de aplicação.

2) Encaixe o Helawrap na ferramenta de aplicação. 3) Puxe a ferramenta de aplicação de forma que os 

cabos fiquem dentro do Helawrap.


