
Segurança e Eficiência para 
Parques Eólicos
Guia de identificação de turbinas eólicas e subestações



Acelere a manutenção de forma segura e 
eficiente para maximizar o fornecimento de 
energia. 

A Brady Corporation, oferece uma ampla  gama 
de ferramentas confiáveis de identificação e 
segurança, para dar suporte a profissionais 
de manutenção altamente eficientes e realizar 
intervenções rápidas nas máquinas de forma 
segura.

Este guia oferece uma visão geral de alto nível  
em  soluções  de  identificação e segurança.

Introdução



Etiquetas para cablagem

CONTEÚDO

Identificação de Cablagem

Identificação de Ativos

Marcação de Piso

Sinalética

Absorventes

Lockout/Tagout

Gestão de procedimentos Lockout/Tagout

Gestão da Inspeção

Desenhe as suas etiquetas

Imprima as suas etiquetas



Etiquetas para cablagem

Livre de Halogénio

Retardador de chamas

Disponível em muitas cores

Disponível em várias cores.



Identificação de cablagem

Resistente a UV

10 anos de Garantia para 
exterior 

Aplicável em braçadeiras

Disponível em várias cores e 
materiais!



Identificação de Ativos

Garantia para exterior e interior

Podem  ser aplicados numeros 
de série e códigos de barra

Disponível em várias cores



Marcação de Piso

Fácil de aplicar e remover

Resistente a tráfego intenso

Disponível em várias cores



Sinalética

Conformidade  - ISO 7010

Desenhado para durar

Aplicação magnética ou 
adesivo

Também disponível como 
refletor e fotoluminiscente



Absorventes

Eficiente absorção de óleo

Pode absorver só óleo

Disponível em saco, almofada, 
rolo e panos

Descubra também os nossos 
práticos Kits de emergência



Lockout Tagout

Completa variedade de 
cadeados

Cadeados não condutivos 
disponíveis

Dispositivos dedicados para 
neutralizar a energia elétrica

Personalize o seu Kit!



Lockout Tagout - Gestão de Procedimentos

Faça uma gestão de 
procedimentos Lockout/Tagout

Acesso em qualquer lugar

Aplicativos para 
inspeção 



Gestão de Inspeção

Registe e alerte os inspetores 
através de um “SafeTrack”

Padronize qualquer 
equipamento de inspeção

Relatórios gerados 
instantamente

Digitalize um item e inicie 
uma inspeção padrão!

Identificação de 
arenês através de 
etiquetas RFID



Desenhe os  seus próprios rótulos, etiquetas e sinalética

Desenhe qualquer tipo 
de etiqueta com a Brady 
“Workstaion”

Automatize dados da etiqueta

Insira Logotipos, códigos de 
barras, simbolos e numeros de 
série

Obtenha 
30 dias de 
demonstração 
gratuita



Imprima os  seus próprios rótulos, etiquetas e sinalética

Fácil de usar

Impressão em lote, em série, com 
código de barras
Reconhecimento automático do 
material base das etiquetas

Contacte-nos para uma 
demonstração gratuita




