
- Bloco semafórico principal;
- Bloco semafórico repetidor;
- Bloco semafórico para pedestres;
- Bloco semafórico principal.

Tem a função de efetuar o controle do trânsito 
em um cruzamento ou seção da via, através de 
indicação luminosa, alternando o direito de 
passagem dos condutores de veículos e 
pedestres.



Bloco Semafórico Principal

Confeccionados em chapa Alumínio liga 5052, têmpera H34 com 1 mm

de espessura. Acompanha 4 parafusos galvanizados de 2,5 x 9,5 mm

auto atarrachantes e rosca grossa com arruelas galvanizadas lisa de 1/8" .

Ambas as faces são submetidas a decapagem com aplicação de

wash-primer à base de cromato de zinco e pintura com esmalte sintético

na cor preto fosco.

Informações técnicas dos componentes
(Anteparo Solar)
Os anteparos solares utilizados pela Sinasc são confeccionados em chapa

alumínio liga 5052, têmpera H34 com 2 mm de espessura, nas dimensões

1.300 x 550 mm com lados lixados e arredondados, fiados por rebites.

Aplicação de tarjas refletivas branca de 30 mm nas extremidades. Os

rebites que perfuram os blocos devem ser rejuntados com borracha de

silicone para evitar penetração de água no interior dos blocos. Ambas as

faces são submetidas à decapagem com aplicação de wash-primer à base

de cromato de zinco e pintura com esmalte sintético na cor preto fosco.

Componentes do bloco repetidor

Componentes do módulo focal

1 Ateparo solar;

3 Módulos focais para lentes de 300 mm de diâmetro;

1 Elemento de ligação tipo 1;

1 Elemento de ligação tipo 2;

2 Tampas de vedação;

1 Entrada de cabo elétrico;

1 Suporte de fixação para encaixe de ferragem basculante.

1 cobre-foco

1 Caixa de módulo de diâmetro;

1 Refletor;

1 Suporte para lâmpada;

1 Lâmpada.

Cobre foco
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Informações Técnicas dos Componentes
Caixa de módulo focal

Lentes

Suporte (bocal)

Lâmpada

Elementos de ligação tipo 1

Elementos de ligação tipo 2

Tampa de vedação

Entrada de cabo elétrico

Suporte de fiação para encaixe em ferragem basculante

Suporte de fiação para encaixe em ferragem basculante

Refletor

Confeccionada em alumínio fundido pintado na cor preto fosco, contendo
uma borracha de vedação.

Confeccionada em policarbonato injetado com 300 mm de diâmetro, com
superfície externa lisa polida e face interna raiada para difusão da luz.
Disponíveis nas cores amarelo verde e vermelho, as lentes são transparentes
e resistente a alta temperatura e recebem tratamento ultra violeta para
evitar alterações de cor. Acompanha uma borracha de vedação por lente.

Confeccionada em louça e composto por três módulos para lâmpada
incandescente de até 200W.

Incandescente de filamento em tungstênio reforçado, preenchida com gás
criptônio, com disco refletor interno de 100W x 127V e com mínima de 8.000 horas

Composto por duas flanges de alumínio fundido tipo 1 e um parafuso tipo 1 com
porca de 21/4" de aço galvanizado.

Composto por duas flanges de alumínio fundido tipo 1 e um parafuso tipo 2 com
porca de 3 x 1/2" com rosca em 11/2" de aço galvanizado.

Confeccionada em borracha.

Confeccionada em material plástico de anel de vedação em neopreme ou similar.

Composto por duas flanges de alumínio fundido, pintado de esmalte sintético na
cor preto fosco.

O bloco possui instalação elétrica interna completa (fixação com cabos de seção
de 1,0 mm², isolamento e conector tipo barra de sindal ou similar).

Confeccionada em alumínio polido eletrotásticamente, lustrado e
anodizado de 1 mm de espessura. Possui formato parabólico espelhado.
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Bloco Semafórico Repetidor

1 Ateparo solar;

3 Módulos focais para lentes de 300 mm de diâmetro;

2 Elemento de ligação tipo 1;

1 Elemento de ligação tipo 2;

1 Tampas de vedação.

Componentes do módulo focal

Componentes do bloco semafórico repetidor

1 cobre-foco

1 Caixa de módulo de focal;

1 Lente de 200 mm de diâmetro;

1 Refletor

1 Suporte para lâmpada;

1 Lâmpada.

Informações técnicas dos componentes
(Anteparo Solar)
Confeccionado em chapa plana de alumínio liga 5052, têmpera H34 com
2mm de espessura, nas dimensões 950x450m, com lados lixados e cantos
arredondados fiados por rebites. Aplicação nas extremidades, de tarja
refletiva branca com 30 mm de largura. Os rebites que perfuram os blocos
devem ser revestidos com borracha de silicone para evitar penetração de
água no interior dos blocos. Ambas as faces são submetidas à decapagem
com aplicação de wash-primer à base de cromato de zinco e pintura com
esmalte sintético na cor preto fosco.

Confeccionados em chapa Alumínio liga 5052, têmpera H34 com 1 mm

de espessura. Acompanha 4 parafusos galvanizados de 2,5 x 9,5 mm

auto atarrachantes e rosca grossa com arruelas galvanizadas lisa de 1/8" .

Ambas as faces são submetidas a decapagem com aplicação de

wash-primer à base de cromato de zinco e pintura com esmalte sintético

na cor preto fosco.

Cobre foco
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Informações Técnicas dos Componentes

Caixa de módulo focal

Lentes

Suporte (bocal)

Lâmpada

Elementos de ligação tipo 1

Tampa de vedação

Suporte de fiação para encaixe em ferragem basculante

Refletor

Confeccionada em alumínio fundido pintado na cor preto fosco, contendo
uma borracha de vedação.

Confeccionada em policarbonato injetado com 300 mm de diâmetro, com
superfície externa lisa polida e face interna raiada para difusão da luz.
Disponíveis nas cores amarelo verde e vermelho, as lentes são transparentes
e resistente a alta temperatura e recebem tratamento ultra violeta para
evitar alterações de cor. Acompanha uma borracha de vedação por lente.

Confeccionada em louça e composto por três módulos para lâmpada
incandescente de até 200W.

Incandescente de filamento em tungstênio reforçado, preenchida com gás
criptônio, com disco refletor interno de 100W x 127V e com mínima de 8.000 horas

Composto por duas flanges de alumínio fundido tipo 1 e um parafuso tipo 1 com
porca de 21/4" de aço galvanizado.

Confeccionada em borracha.

O bloco possui instalação eletrica interna completa (fiação com cabos de seção
de 1,0 mm², isolamento e conector tipo barra de sindal ou similar).

Confeccionada em alumínio polido eletrotásticamente, lustrado e
anodizado de 1 mm de espessura. Possui formato parabólico e espelhado.



2 Módulos focais quadrado para lentes de 200 mm;

1 Elemento de ligação tipo 1;

1 Tampas de vedação.

Componentes do módulo focal

Componentes do bloco semafórico repetidor

1 cobre-foco

1 Caixa de módulo de focal;

1 Lente de quadrada;

1 Refletor

1 Suporte para lâmpada;

1 Lâmpada.

Informações técnicas dos componentes
Confeccionado em chapa plana de alumínio liga 5052, têmpera H34 com
1mm de espessura, acompanha 4 parafusos galvanizados de 2,5 x 9,5 mm
auto atarrachantes e rosca grossa com arruelas galvanizadas lisas de 1/8".
Ambas as faces são submetidas à decapagem com aplicação de
wash-primer à base de cromato de zinco e pintura com esmalte sintético
na cor preto fosco.

Confeccionados em chapa Alumínio fundido para visor quadrado, pintado

na cor preto fosco contendo borracha de vedação.

Confeccionados em acrílico de 4 mm de espessura com formato quadrado

com 200 mm de lado. Possuem silhueta de boneco na cor verde e silhueta

de mão na cor vermelha. Acompanha uma borracha de vedação por lente.

Confeccionados em chapa de alumínio polido eletrostáticamente, lustrado

e anodizado de 1 mm de espessura. Possui formato parabólico espelhado.

Caixa de módulo focal

Lentes

Refletor

Bloco Semafórico para Pedestres

00



Componentes do bloco semafórico repetidor

Bloco Semafórico Repetidor

Lâmpada

Elementos de ligação tipo 1

Tampa de vedação

Instalação elétrica interna

Incandescente de fiamento em tungstênio reforçado, preenchida com gás
criptônio, com disco refletor interno de 100W x 127V e com mínima de 8.000 horas

Composto por duas flanges de alumínio fundido tipo 1 e um parafuso tipo 1 com
porca de 21/4" de aço galvanizado.

Confeccionada em borracha.

O bloco possui instalação elétrica interna completa (fiação com cabos de seção
de 1,0 mm², isolamento e conector tipo barra de sindal ou similar).
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