CATÁLOGO DE PRODUTOS

CONDUZINDO ENERGIA, CARREGANDO QUALIDADE.

QUEM SOMOS
A Conduspar, uma empresa brasileira que completa 30 anos de
mercado em 2016, está presente em praticamente todos os
segmentos, com uma ampla gama de cabos de energia e
telecomunicações.
Com mais de 54.000 m² de área fabril, a empresa está situada em São
José dos Pinhais, no estado do Paraná, e conta com estrutura logística
para atender todo o mercado Brasileiro e da América Latina. A sua
localização estratégica permite rápido escoamento de produtos pelas
principais rodovias do país e pelo Porto de Paranaguá.
Para nós, a excelência em logística e o compromisso com o
atendimento das expectativas dos clientes representa um grande
diferencial estratégico.

1986
Em maio de 1986, é fundada
a Conduspar, especializada
na fabricação de condutores elétricos.
Estabelecida inicialmente
em Curitiba, PR, em uma área
de cerca de 1.300 m2,
à época, a fábrica processava
12 toneladas de cobre/mês.
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NOSSAS SOLUÇÕES
A Conduspar conta com uma das maiores capacidades produtivas do Brasil. A nossa grande variedade
de produtos e a possibilidade de atendimento às diferentes especificações de clientes nos torna um dos
mais completos fornecedores de cabos de energia e telecomunicações da América Latina.
Nossa linha de produtos contempla desde cabos nus para linhas de transmissão até cabos isolados para
redes subterrâneas de tensões até 69kV. Contamos ainda, com uma ampla linha de cabos ópticos,
através da nossa joint-venture Sterlite Conduspar.
O foco em Engenharia de Produto e Desenvolvimento nos coloca à frente. Se existe um requisito para
um cabo de energia ou óptico, existe um cabo Conduspar que o atende!

O NOSSO MERCADO
Os projetos de geração e transmissão de energia contam
com a confiabilidade das linhas de produtos Conduspar.
Subestações, linhas de transmissão e toda a matriz de
energia hidrelétrica, termoelétrica e renovável no Brasil já
usufruem dos cabos Conduspar.
A Conduspar atende às concessionárias de distribuição de
energia em praticamente toda a sua necessidade de
cabos de energia. Na outra ponta, os consumidores,
podem contar com o mais rigoroso controle de qualidade
e segurança para sua instalação.
A economia dos países é movida pela sua indústria e sua
infraestrutura. A nossa capacidade de produção e a
possibilidade de customização de produtos agrega valor
aos nossos parceiros, tornando sua linha de produção
mais eficiente, confiável e atingindo cada vez mais
mercados.
As grandes operadoras de telecomunicações já contam
com nossos cabos ópticos em sua estrutura de backbone
e transmissão de dados à longa distância. Mais do que
energia, a Conduspar conduz a comunicação e o
entretenimento a milhões de pessoas.
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MISSÃO
Garantir aos nossos clientes
soluções em condutores,
contribuindo para
o desenvolvimento
da sociedade.

VISÃO
Ser a referência entre
as melhores empresas
do segmento de condutores
elétricos.
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NOSSOS VALORES

Cada um de nós está comprometido - com a Conduspar, com a sociedade e consigo
mesmo - pela qualidade dos nossos esforços, assumindo a responsabilidade de
desenvolver nossa cultura corporativa e compartilhar nossos VALORES.

INTEGRIDADE

Fazemos o que é certo e não apenas o que é necessário. Atuamos de forma ética e justa
honrando nossos compromissos. Somos individual e coletivamente responsáveis por tudo
o que nos acontece. A verdade e a transparência prevalecem em todas as situações.
Respeitamos a vida em todas as suas formas, manifestações e situações. Garantimos os
princípios do respeito às diferenças, da não discriminação e da igualdade de
oportunidades. Primamos pela ausência total de protecionismo e privilégios.

EXCELÊNCIA

Atuamos com profissionalismo e foco em resultados, inspirando confiabilidade à nossa
marca. Somos otimistas e empreendedores por natureza, certos da possibilidade de fazer
melhor. Estabelecemos o mais alto padrão de referência para tudo o que fazemos e
perseguimos metas realmente desafiadoras. Cultivamos a superação e buscamos
incansavelmente soluções que contribuam para o alcance dos nossos objetivos. A busca
incessante pela excelência é o que nos impulsiona a ser a referência em nosso segmento.

COLETIVIDADE

Temos convicção de que ninguém realiza grandes conquistas apenas com boas ideias.
Trabalhamos melhor com o esforço coordenado, compartilhando visões e multiplicando
nossos pontos fortes. Valorizamos a excelência individual, mas primamos pelo trabalho em
equipe e pelas conquistas coletivas. Somos responsáveis pelo desenvolvimento dos
nossos pares, convictos de que suas fragilidades são nossas. Criamos muito espaço para
a opinião e nenhum para a dissidência. Somos um time.

INOVAÇÃO

Inspiramos e criamos mudanças positivas ao nosso redor motivados pelo espírito de
inovação. Desafiamos a sabedoria convencional, questionamos nossas suposições e,
assim, criamos novas oportunidades. Valorizamos a criatividade e a perseverança na busca
incessante pelo melhor resultado. Transformamos novas ideias em realidade para melhor
servir nossos clientes e agimos com entusiasmo frente aos desafios.

DESENVOLVIMENTO

As pessoas e seus talentos são o diferencial competitivo da Conduspar. Buscamos a
evolução integral do ser humano criando oportunidades através do coaching e do
alinhamento de propósitos. Encorajamos o desenvolvimento contínuo construindo um
ambiente propício à aprendizagem. Nossas ações e decisões são balizadas por humildade
e simplicidade no caminho da evolução. Acreditamos na educação como fonte de
transformação e desenvolvimento sustentável.
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APLICAÇÕES ESPECIAIS

Cabo PROSOLAR FV

Aplicação
Os cabos PROSOLAR FV são indicados para as ligações de painéis fotovoltaicos. A confiabilidade nos sistemas de
geração fotovoltaica demanda resistência aos elevados níveis de radiação UV, possiblidade de trabalho em faixas
de temperatura extremas e materiais livres de halogênios para evitar emissão de fumaça corrosiva em caso de
incêndio. Além de todos estes requisitos, os cabos PROSOLAR FV contam com excelente flexibilidade para facilitar
o manuseio durante a instalação. Estas características tornam os cabos PROSOLAR FV aptos para operar por pelo
menos 25 anos.

Construção
Condutor: fios de cobre eletrolítico estanhado, encordoamento flexível classe 5 – conforme NBR NM 280
Isolação: composto termofixo poliolefínico não halogenado
Isolação: composto termofixo poliolefínico não halogenado, retardante de chamas, resistente à radiação UV e
intempéries
Cores: preta, azul e vermelha – outras sob consulta

Condições de Operação
Tensão de isolamento em corrente contínua: 1,8kV (entre condutores – sistemas não aterrados)
Tensão de isolamento em corrente alternada: 0,6/1kV
Temperatura ambiente: - 40°C a + 90°C

Temperaturas de Operação
Regime contínuo: 90°C ou 120°C por até 20.000 horas
Curto-circuito: 250°C

Normas de Referência
EN 50618 - Electric cables for photovoltaic systems
ABNT NBR NM 280 - Condutores de cabos isolados (IEC 60228, MOD)
TÜV 2 PFG 1169 - Requirements for cables for use in photovoltaic-systems

Acondicionamento
Em rolos de 100m ou bobinas.

Dimensões Nominais
Isolação

Condutor
Seção
(mm²)
4
6
10

Diâmetro Rcc a 20ºC
(mm)
(Ω/km)
2,47
3,02
3,99

5.09
3,39
1.95

Cobertura

Rcc a 90ºC Rcc a 120ºC Espessura Espessura Diâmetro
(Ω/km)
(Ω/km)
(mm)
(mm)
(mm)
6.49
4.32
2.49

7.09
4.72
2.72

0,7
0,7
0,7

0,9
1
1

5,8
6,5
7,5

Peso

Raio mínimo de

Nominal

curvatura
(mm)

(kg/km)
59,3
78,6
122

29
33
38

* Outras seções sob consulta
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POLÍTICA DE
QUALIDADE
Garantir a satisfação dos
clientes por meio da qualidade
dos produtos, desenvolvendo
os colaboradores e o clima
organizacional.
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