


TOMADAS E PLUGUES DECONTACTOR™
Uma variedade de tecnologias dedicadas à sua segurança

Protegendo suas instalações:
DECONTACTOR™ = Tomada + Interruptor
O DECONTACTOR™ - uma tecnologia exclusiva da MARECHAL® - é um sistema de tomadas e plugues de embutir ou sobrepor, com um 
interruptor de alimentação integrado, permitindo-lhe de forma rápida, fácil e acima de tudo segura, conectar e desconectar o equipamento 
a partir de uma fonte de alimentação viva de até 250 A. Esta tecnologia patenteada também torna a manutenção do equipamento rápida e 
segura.

Com o nosso sistema excepcionalmente robusto, você pode ter certeza que as conexões elétricas industriais oferecerão um desempenho 
duradouro e cumprirão com os regulamentos mais recentes (como a IEC EN 60947-3 para interruptores, IEC EN 60309-1 e a Diretiva de 
Baixa Tensão da UE).

Desde 1952, é especializada na fabricação de tomadas e plugues para uso industrial e  para atmosferas explosivas, incluindo as indústrias 
civil e militar, a Marechal Electric possui soluções exclusivas de última geração para tomadas e conectores.
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Basta pressionar uma vez o botão para interromper a corrente, eliminando todos os 
riscos de arco elétrico.

Conexão/desconexão segura, mesmo sob condições de curto-circuito.

Uma tampa de proteção interna, evita contato direto com os pinos: a segurança do 
usuário contra choques elétricos (IP4X / IPXXD).

Segurança do usuário final
Sistemas de bloqueio opcionais previnem a alimentação acidental de energia a uma 
máquina durante a manutenção, desenhado em perfeito alinhamento com os seus 
procedimentos internos.

Travamento Mecânico

Resistente à impacto: até IK09 em invólucros de Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro 
e até IK10 com invólucros de metal.

Temperaturas de -40 ° C a +60 ° C.

Qualidade dos Materiais

Contatos com pontas em níquel-prata: proporcionam condutividade excepcional e 
resistência à corrosão, vibrações, choques e variação de temperatura.

Até 10.000 ciclos ou 8 vezes maior do que o exigido pela norma EN 60309-1.

Resistente à picos de tensão de até 8 vezes a corrente nominal por 1 minuto.

Alta Performance Elétrica

IP66 / IP67

IP68

IP69k  para jatos de limpeza de alta pressão a 100 bar e 80 ° C.

Grau de proteção

Em uma única tomada bivolt de 220/440 V, conecte 3 plugues:

• Plugue de 440 V 3P+T

• Plugue de 440 V 3P+N+T

• Plugue de 220 V 1P+N+T

Otimização de Custo da Instalação

Substituição de equipamentos sem a necessidade de eletricista qualificado.

Redução do tempo de manutenção e reparo, diminuindo o tempo de parada.

Facilitação da manutenção, tanto preventiva quanto corretiva.

Fácil manutenção

 Ampla gama de tomadas e caixas para áreas classificadas de acordo com a ATEX 
94/9 / CE e utilizadas nas zonas 1 e 2 (gás) e nas zonas 21 e 22 (poeira).

Áreas Classificadas

Contatos de topo em níquel prata: 
excelente condutividade elétrica
e desempenho

Uma tampa de proteção impede o acesso 
indesejado aos contatos, mesmo com a tomada 
desconectada e aberta: segurança do usuário 
(IP4X/IPXXD)

Contatos banhados a prata: tratamento anticorrosão

Invólucro de Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro 
(GRP): excelente resistência mecânica

Pino terra sempre no centro: sem perigo de encaixe errado

Prensa cabo integrado com range 
adaptável e ancoragem do cabo: até IP69K

Grau de proteção automático: até IP69K

Terminais com mola: resistência à 
vibração e deslocamento do cabo

Botão de desligamento rápido: nenhum plugue energizado é retirado

A cor da gaxeta confirma a faixa de tensão: de acordo com as normas



EXCLUSIVA TECNOLOGIA DECONTACTOR™
Conecte ou desconecte o equipamento de forma rápida e segura

Contatos de topo em níquel prata: 
excelente condutividade elétrica
e desempenho

Uma tampa de proteção impede o acesso 
indesejado aos contatos, mesmo com a tomada 
desconectada e aberta: segurança do usuário 
(IP4X/IPXXD)

Contatos banhados a prata: tratamento anticorrosão

Invólucro de Poliéster Reforçado com Fibra de Vidro 
(GRP): excelente resistência mecânica

Pino terra sempre no centro: sem perigo de encaixe errado

Prensa cabo integrado com range 
adaptável e ancoragem do cabo: até IP69K

Grau de proteção automático: até IP69K

Terminais com mola: resistência à 
vibração e deslocamento do cabo

Botão de desligamento rápido: nenhum plugue energizado é retirado

A cor da gaxeta confirma a faixa de tensão: de acordo com as normas

O DECONTACTOR ™ MARECHAL® apresenta um botão de desligamento rápido e interruptor de carga integrado, que permite que qualquer funcionário autorizado conecte ou 
desconecte o equipamento de forma rápida e segura, mesmo sob carga, sem a necessidade de um eletricista qualificado.

Fácil de instalar, à prova d’água e resistente a produtos químicos, o DECONTACTOR ™ MARECHAL® permite que o equipamento seja isolado com segurança da alimentação elétrica 
em segundos. Como uma alternativa aos equipamentos com cabos, o DECONTACTOR ™ MARECHAL® minimiza o tempo de paralisação, aumenta a produtividade e fornece uma 
maior flexibilidade operacional para equipamentos estáticos e móveis.

Contatos em níquel-prata: conexão de alta
qualidade em todas as circunstâncias
Os produtos MARECHAL® são fabricados com materiais de alta qualidade adaptados 
para uso em ambientes severos. Eles são equipados com contatos de níquel-prata 
e molas garantindo uma conexão permanente e de longa duração. As extremidades 
de níquel-prata, de cada contato, assegura o desempenho elétrico de alta qualidade 
e excelente resistência a ambientes úmidos e corrosivos, mesmo após anos de uso.



MAIS RÁPIDO. MAIS SEGURO. MAIS FÁCIL.
Manutenção mais rápida para equipamentos fi xos e maior produtividade para o equipamento móvel

Aplicações comuns em instalações de diferentes indústrias:

Máquinas de Solda

Caminhões e automóveis

Ventiladores

Bombas

Bombas Misturadores Aeradores
Centro de controle 
de motor portátil

Socadores Compressores Geradores

Motores

Geradores Portáteis

Alimentador de Equipamento 
Portátil

Bombas

Misturadores

Moedores

Guinchos e guindates

Ventiladores e extensões de 
cabos

Máquinas de embalagem

Tanque de lavagem

Esteiras rolantes

Lâmpadas de aquecimento e 
iluminação portátil

Máquinas de corte

Esteiras rolantes

Máquinas de Solda Motores
Portátil

Guinchos e guindates Esteiras rolantesMáquinas de Solda Motores Alimentador de Equipamento 
Guinchos e guindates Esteiras rolantes

São necessários apenas alguns segundos para desconectar e reconectar o equipamento com o DECONTACTOR ™ MARECHAL®, sem a necessidade de esperar por um eletricista 
qualificado. Para equipamento estático, isto significa manutenção mais rápida. Para o equipamento móvel, significa menos tempo de paralisação e maior produtividade.

Além do isolamento automático, uma olhada rápida é tudo o que é necessário para confirmar que o equipamento foi isolado da energia. Isto elimina o risco de trabalhos de 
manutenção serem efetuados através de uma conexão direta, aumentando o nível de segurança do trabalho.



LINHA DE PRODUTOS INDUSTRIAIS
Uma vasta gama, adequada para todos os setores industriais
Esta variedade de produtos extensa e abrangente cobre todas as aplicações industriais. 
Com tamanhos variando de 5 A a 700 A, muitas opções são oferecidas.

DSN
Decontactor™ compacto e à prova d’água.
• Disponível em 20 A / 32 A / 63 A

• Grau de proteção IP 66/67 e IP69K

• AC-22 e AC-23 capacidade de interrupção

• Corpo em GRP, resistente à impactos

DS
Decontactor™ para indústria pesada
• Disponível em 30 A / 50 A / 90 A / 150 A / 250 A 

• Conexão simples e segura, mesmo em 250 A

• Pinos protegidos de contatos acidentais

• AC-22 e AC-23 capacidade de interrupção

• Corpo em GRP ou em metal

PNC / PN
Conectores e plugues compactos
• Disponível em 16 A (PNC) e 30 A (PN) 

• Corpo em GRP ou em metal

• Grau de proteção IP 66/67 

• longa durabilidade

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL DE 16 A 250 A



PF
Tomadas e Plugues
para Aplicações Pesadas
• Até 600 A / 1000 V

• Grau de proteção IP 66/67

• Intertravamento mecânico e elétrico

• Até 6 contatos auxiliares e 2 pilotos

DS4
Conectores de Alta Corrente
• Até 400 A / 1000 V 

• 2 contatos piloto como padrão

• Sistema de trava elétrico

• Mecanismo auxiliar para inserção do plugue

Estrela Triângulo
Interruptor e conector com 7 polos
• Disponível de 30 A até  50 A 

• Partida Estrela Triângulo

• Conecta motores com duas velocidades de operação

• Mais simples e mais seguro do que ligação através 
de cabos

• Projetado para suportar altas sobrecargas

DB
Chave de conexão
para motores
• Disponível em 40 A / 75 A / 125 A  

• Chave AC-3 para motores

• Grau de proteção IP 66/67 

• Corpo em metal de resistente à impactos

ALTA CORRENTE



CS1000
Conector de Alimentação     
Unipolar
• Até 400 A / 1000 V 

• Grau de proteção IP 66/67 

• Mecanismo à prova de erro

• Anel para cadeado

SP
Conector de Alimentação 
Unipolar
• Até 700 A / 1000 V

• Grau de proteção IP 66/67

• Intertravamento eletromecânico

PNHT

Conector de Alimentação
• Temperatura máxima de trabalho 240ºC 

• 30 A / 500 V

• Grau de proteção: IP 44

ALTA TEMPERATURA

DSHT

Conectores de Alimentação
• Temperatura máxima de trabalho 240ºC e 400ºC 

• 90 A / 690 V

• Grau de proteção: IP 66



CD
Tomadas com Proteção
• De 16 A até 63 A 

• Com DR - Dispositivo de Corrente Residual

• Janela  de inspeção

• 1 ou 2 Tomadas

• Disponivel em Diferentes Configurações

BG
Caixa de Transferência de Gás 
Liquefeito
• Segurança do Transportador 

• Proteção de 30 mA

• Aterramento do Caminhão Garantido

Sistema de ejeção 
automática, para Veículos
e Equipamentos móveis
Mobilidade e Segurança
• Sistema de ejeção mecânico - TPM, DSN, DS  
e DN

• Sistema de ejeção eletro mecânico - 
RETTBOX(r) & RETTOBOX(r) - AIR mecânico

SISTEMA DE EJEÇÃO AUTOMÁTICA

CAIXAS DE DISTRIBUIÇÃO E OUTROS PRODUTOS



PN, DN e DSN
Conector Multi Contatos
• Disponível 7, 9, 12, 20, 24 e 37 contatos

• Até 30 A / 500 V

• Grau de proteção  IP 66/67

• Corpo em GRP ou Metal

SINAL E CONTROLE

LINHA DE PRODUTOS PARA ATMOSFERAS EXPLOSIVAS

DXN 
Decontactor™ - 20 A a 63 A

 d e IIC T6/T5 Gb, tb IIIC T70°C/T90°C Db
• Grau de proteção IP66/IP67

• Interruptor integrado de corte de carga

• Design robusto e compacto

• Invólucro de poliéster de alta performance

• Disponível versão com ejeção automática

DX
Decontactor™ - 20 A a 200 A 

 II2 G D Ex de IIC, tD A21
• Grau de proteção IP 65

• Interruptor integrado

• Bloqueio na posição ligado e desligado 



SPeX 
Conector unipolar - 680 A                       

 II2 G D Ex e IIC Ex tb IIIC
• Grau de proteção IP 65/66

• Sistema de intertravamento eletromecânico

• Invólucro de policarbonato de alta resistência

MXBS / MXBJ / B2X
Caixas customizáveis com tomadas.                  

 II2 G D Ex e IIC Ex tD A21
• Grau de proteção IP 66

• Combinação de conectores de multipinos e tomadas 
na mesma caixa de distribuição

• Poliéster reforçado com fibra de vidro e carga               
de grafite

PNCX 
Conector compacto de 5 A        

 II 3 G D Ex nAc IIC
• Compacto e fácil de usar

• Grau de proteção IP 66/67

• Longa durabilidade

PXN12C | DXN25C | DXN37C
Conectores de multipinos - 10 A

 II2 G D Ex e IIC Ex tb IIIC
• Grau de proteção IP 66/67

• Bloqueio na posição ligado ou desligado

• Invólucro de metal resistente à corrosão



PARA TODAS INDÚSTRIAS

Segurança, confiabilidade e durabilidade,
seja qual for sua necessidade.



BRAVEMA Consultoria e Repres. Coml.
Av. Nove de Julho, 3.405 - Sala 711 - Anhangabaú 

CEP 13208-056 - Jundiaí - SP
Fone: (11) 95405 - 4500
vendas@bravema.com.br


