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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

Fazer bem hoje.
e melhor amanhã.

a al, constituída em 9 de abril de 1984 e 
alterada para Sociedade anónima em 6 de 
novembro de 1996, é uma empresa sólida 
com largos anos de experiência no sector 
eléctrico e electrónico.

Fabrica e comercializa uma vasta gama 
de caixas e quadros destinados a circuitos 
eléctricos, de água e de gás, bem como uma 
gama complementar de equipamentos de 
iluminação e telecomunicações.

a nível produtivo apresenta vários proces-
sos específicos e autónomos:

> Injecção e compressão de polímeros;
> Produção de dispositivos electrónicos.

a nível de concepção e design a al é 
autónoma e concebe todos os seus produtos, 
pretendendo dar continuidade ao seu objecti-
vo de “fazer bem hoje e melhor amanhã”.

Para o fabrico dos seus produtos, a al 
utiliza como matérias-primas PVC, abS, Poli-
carbonato, Poliestireno, Poliamida e Poliéster 
reforçado a fibra de vidro, sendo garantida 
a conformidade com as normas nacionais e 
internacionais em vigor e regulamentos de 
segurança.

a al, está actualmente entre os principais 

fabricantes nacionais de material eléctrico 
para a construção civil. no ano de 1997 e 
1998 foi seleccionada como “Pme excelência” 
dada a qualidade geral da sua gestão e dos 
seus indicadores económico-financeiros. 
Desde 2008 é também “Pme líder”.

no sentido de incrementar o negócio, a 
empresa tem vindo a desenvolver esforços no 
mercado externo com parcerias em espa-
nha e Polónia, de forma a assegurar uma 
permanente atitude de qualidade perante os 
seus clientes.

em 1998, foram realizados diversos 
investimentos, de onde se destaca a nova e 
moderna unidade industrial que emprega, 
actualmente, cerca de 150 trabalhadores e 
que se encontra vocacionada para a melhoria 
das condições de trabalho, para os ganhos 
de produtividade e optimização dos proces-
sos, bem como para a melhoria contínua dos 
produtos e assistência após venda.

a al foi reconhecida com o Certificado de 
Qualidade nº.2000/CeP.1081 em 23 de Feve-
reiro de 2000, do Sistema da Qualidade pela 
norma nP en ISo 9002:1995.

em 26 de março de 2003, o seu Sistema de 
Gestão de Qualidade foi certificado pela nova 

norma nP en ISo 9001:2000.
Desde 2005, que a al mantém um acordo 

comercial/produtivo com a empresa espa-
nhola Uriarte Safybox, o que veio alargar a 
gama de artigos disponíveis no mercado, bem 
como reforçar a sua presença no mercado 
mundial, estando presente em mais de 60 
países.

em 2007 numa nova perspectiva e devido 
às solicitações de mercado, a al começou 
a disponibilizar caixas e quadros equipa-
dos, onde se destacam as centralizações de 
contagem, caixas de contagem para baixa 
tensão especial (bTe), portinholas equipadas 
e recentemente quadros de colunas. Devido 
ao crescimento desta área de negócio, a al 
adquiriu em 2009 um equipamento de corte 
por jacto de água de última tecnologia para 
mecanização de invólucros, disponibilizan-
do também este tipo de serviço aos seus 
clientes.

 
em 27 de julho de 2010, o Sistema de 

Gestão de Qualidade da al foi certificado pela 
nova norma nP en ISo 9001:2008.
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

abraçaDeIraS

AplicAções:
Fixação de tubos e cabos por aperto mecânico.

MAteriAis:
base e tampa da abraçadeira em PVC branco 
ral 9003.
material autoextinguível.
Parafusos autoroscantes em aço zincado a azul.

NorMAs Aplicáveis:  
en 61386-1:2008.
en61386-21:2004

referência Designação
Dimensões de 
Aperto min-máx A B c D

01B105 abraçadeira simples 8/12 mm 8-12 12 9 29.5 16.5

01B106 abraçadeira simples 10/16 mm 10-16 18 13 39.0 16.5

01B107 abraçadeira simples 15/30 mm 15-30 30 19 50.5 22.0

01B108 abraçadeira simples 30/40 mm 30-40 40 28 67.0 32.0

01B109 abraçadeira simples 40/70 mm 40-70 70 47 102.5 50.5

01B105-2 abraçadeira dupla 8/12 mm 8-12 15 11 48.0 79.0

01B106-2 abraçadeira dupla 10/16 mm 10-16 20 14 64.0 19.5

01B105-3 abraçadeira tripla 8/12 mm 8-12 16 10 64.0 24.5

01B106-3 abraçadeira tripla 10/16 mm 10-16 20 12 83.0 22.5

Fixação da abraçadeira com parafusos/pernos m6 - Todas as medidas em mm
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

abraçaDeIraS

AplicAções:
Fixação de tubos e cabos por encaixe.

MAteriAis:
Corpo da abraçadeira em Polipropileno ral9003. 
metalização em latão para o diâmetro 32, 40 e 50.

NorMAs Aplicáveis:
en 61386-1:2008
en 61386-21:2004

referência Designação
Dimensões de 
Aperto min-máx B c

01B12 abraçadeira clip 10/12 mm 10-12 10.7 m6

01B16 abraçadeira clip 14/16 mm 14-16 14.4 m6

01B20 abraçadeira clip 18/20 mm 18-20 18.3 m6

01B25 abraçadeira clip 23/25 mm 23-25 23.3 m6

01B32 abraçadeira clip 30/32 mm 30-32 30 m6

01B40 abraçadeira clip 38/40 mm 38-40 38.4 m6

01B50 abraçadeira clip 48/50 mm 48-50 48.3 m6

Todas as medidas em mm
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

AplicAções:
Fixação de tubos e cabos por encaixe.
agrupável em todas as medidas.

MAteriAis:
abraçadeira em Polipropileno. 
Cor creme ral 1015.
Cor cinza ral 7035.
Sem halogéneo.

NorMAs Aplicáveis:
en 61386-1:2008
en 61386-21:2004

referência Designação
Dimensões de 
Aperto min-máx B c

01Bc16-cr abraçadeira clip 14/16 mm creme 14-16 15 m6

01Bc20-cr abraçadeira clip 18/20 mm creme 18-20 18.7 m6

01Bc25-cr abraçadeira clip 23/25 mm creme 23-25 23.2 m6

01Bc32-cr abraçadeira clip 30/32 mm creme 30-32 30 m6

01Bc40-cr abraçadeira clip 38/40 mm creme 38-40 38.2 m6

Todas as medidas em mm

referência Designação
Dimensões de 
Aperto min-máx B c

01Bc16-cZ abraçadeira clip 14/16 mm cinza 14-16 16 m6

01Bc20-cZ abraçadeira clip 18/20 mm cinza 18-20 20 m6

01Bc25-cZ abraçadeira clip 23/25 mm cinza 23-25 25 m6

01Bc32-cZ abraçadeira clip 30/32 mm cinza 30-32 32 m6

01Bc40-cZ abraçadeira clip 38/40 mm cinza 38-40 40 m6

Todas as medidas em mm

abraçaDeIraS
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

boQUIlhaS e bUCInS

referência Designação A B c D e F

04BvD 16 boquilha flexivel 16 mm 14.5 16.0 18.5 21.5 26.0 2.0

04BvD 20 boquilha flexivel 20 mm 15.0 20.0 19.0 22.5 25 1.7

Todas as medidas em mm

AplicAções:
entradas de tubos em caixas e quadros interio-
res.

MAteriAis:
PVC plastificado ral 9003
material autoextinguível.

NorMAs Aplicáveis:
en 61386-1:2008

AplicAções:
entradas de cabos e tubos em caixas e quadros 
estanques. 
IP68-IK08 quando aplicados de acordo com as 
normas do fabricante.

MAteriAis:
Corpo em poliamida 66 branco ral 9010 ou cinza 
ral 7035.
Vedante em nbr.

NorMAs Aplicáveis:
en 50262:1998 + a1:2001 + a2:2004
IP68-IK08

tipo

referência
rAl9010 
(Branco)

referência 
rAl7035 
(cinza) ø Min ø Máx A B p1 p2

pG7 05BU07-Br 05BU07-cZ 2,5 6,5 9 12.5 16 19

pG9 05BU09-Br 05BU09-cZ 4,5 8 9 15.2 19 22

pG11 05BU11-Br 05BU11-cZ 5 10 9 18.6 22 24

pG13.5 05BU13,5-Br 05BU13,5-cZ 6 12 10 20.4 24 26

pG16 05BU16-Br 05BU16-cZ 7 14 10 22.5 27 30

pG21 05BU21-Br 05BU21-cZ 11 18 12 28.3 33 36

pG29 - 05BU29-cZ 17 25 13 37 42 46

pG36 - 05BU36-cZ 22 32 16 47 52 56

pG42 - 05BU42-cZ 26 39 17 54 60 65

pG48 - 05BU48-cZ 30 44 18 59.3 64 70

Todas as medidas em mm

coNDições De 
FUNcioNAMeNto

Temperatura ambiente: 
-40ºC a 100ºC.

A

B
P2

P1

ø Min - ø Máx
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

baTenTeS e UnIõeS

referência Designação A B

10UvD 16 União para tubo de 16 mm 16 56

10UvD 20 União para tubo de 20 mm 20 44

10UvD 25 União para tubo de 25 mm 25 69

10UvD 32 União para tubo de 32 mm 32 69

10UvD 40 União para tubo de 40 mm 40 77

10UvD 50 União para tubo de 50 mm 50 89

10UvD 63 União para tubo de 63 mm 63 100

10UvD 75 União para tubo de 75 mm 75 120

10UvD 90 União para tubo de 90 mm 90 130

10UvD 110 União para tubo de 110 mm 110 150

Todas as medidas em mm

AplicAções:
Uniões de tubo VD.
batente para tubo VD.

MAteriAis:
PVC rígido autoextinguível creme

NorMAs Aplicáveis:
en 61386-21:2008

B

A
C

D

referência A B c D

10Bt20-cr 29 25 20 23

10Bt25-cr 34 30 24 28

10Bt32-cr 42 36 31 35

10Bt40-cr 50 38 39 43

10Bt50-cr 64 40 50 52

10Bt63-cr 75 42 62 66

Todas as medidas em mm
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

referência Designação lumens Autonomia

02eF1-e luminária de emergência fluorescente 8 W - elite 170 lm 1h

02eFp1-e luminária de emergência fluorescente permanente 8 W - elite 170 lm 1h

02eF1l-e luminária de emergência fluorescente 8 W - elite 240 lm 1h

02eFp1l-e luminária de emergência fluorescente permanente 8 W - elite 240 lm 1h

02eF3-e luminária de emergência fluorescente 8 W - elite 170 lm 3h

02eFp3-e luminária de emergência fluorescente permanente 8 W - elite 170 lm 3h

02eF3l-e luminária de emergência fluorescente 8 W - elite 240 lm 3h

02eFp3l-e luminária de emergência fluorescente permanente 8 W - elite 240 lm 3h

AplicAções:
Iluminação de emergência.

MAteriAis:
Caixa abS branco ral 9010. 
reflector Policarbonato ral 9010. 
Difusor Policarbonato transparente anti-UV V2

NorMAs Aplicáveis:
en 60598-2-22:1998 + a1:2003 + a2:2008
IP20 IK10

cArActerísticAs:
Tensão de alimentação 230 VaC / 50 hz. 
bateria de niCd de alta temperatura. 
Indicador do sistema de carga do acumulador. 
Tempo de carga 24 horas.
autonomia entre 1 a 3 horas, consoante os 
modelos
limitador de descarga.
entrada para telecomando universal. 
Fusível de protecção.
Consumo sem lâmpada permanente < 17 ma.

 //IlUmInaçãoilUMiNAção De eMerGêNciA 
série elite

317

64

295

 02eFp1-e

 02eF1-e

To
da
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

referência Designação

02ei02s luminária de emergência incandescente 2x1.62 W - Slim

02ei04s luminária de emergência incandescente 4x1.62 W - Slim

02eipo2s luminária de emergência incandescente 2x1.62 W / permanente 1x4.8 W - Slim

02eipo4s luminária de emergência incandescente 4x1.62 W / permanente 1x4.8 W - Slim

AplicAções:
Iluminação de emergência.

MAteriAis:
Caixa Policarbonato branco ral 9010 ou antraci-
te ral 7016.
Difusor Policarbonato transparente anti-UV V2.

NorMAs Aplicáveis:
De acordo com a norma en 60598-2-22:1998 + 
a1:2003 + a2:2008
IP20 IK10

cArActerísticAs:
Tensão de alimentação 230 VaC / 50 hz. 
bateria de niCd de alta temperatura. 
Indicador do sistema de carga do acumulador.
Tempo de carga 24 horas.
autonomia superior a 1 hora. limitador de des-
carga.
entrada para telecomando universal. Fusível de 
protecção.
Consumo sem lâmpada permanente < 17 ma.

ilUMiNAção De eMerGêNciA 
série sliM

referência Designação

02eF01s luminária de emergência fluorescente 8 W - Slim

02eFp01s luminária de emergência fluorescente 8 W / permanente fluorescente 8 W - Slim

02eFip01s luminária de emergência fluorescente 8 W / permanente incandescente 8 W - Slim

IlUmInação //

 02eipo4s

 02eFp01s

153.5

333.5

54.5

Todas as medidas em mm
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

AplicAções:
luminárias fluorescentes 4 pinos com po-
tências compreendidas entre 4 - 58W.

MAteriAis:
Invólucro em Policarbonato ral 9010 V2

NorMAs Aplicáveis:
en 60598-2-22:1998 + a1:2003 + a2:2008

cArActerísticAs:
Tensão de alimentação 230 VaC / 50 hz. 
bateria de niCd de alta temperatura. 
Indicador do sistema de carga da bateria. 
Tempo de carga 24 horas.
limitador de descarga.
entrada para telecomando universal.
Preparado para funcionar com balastros 
electrónicos. 
montagem permanente, não permanente e 
permanente série.
lâmpadas Fluorescentes lineares e compac-
tas de 4 pinos com potências entre 4 - 58W.

referência Designação Autonomia

02Kit-K2 Kit de emergência p/iluminação fluorescente 4 a 58W 1h

02Kit-K3 Kit de emergência p/iluminação fluorescente 4 a 58W (balastros electrónicos) 1h

 //IlUmInaçãoilUMiNAção De eMerGêNciA 
FlUoresceNte

Todas as medidas em mm
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

AplicAções:
Para ligar ou desligar uma ou um grupo de luminárias de emer-
gência (fluorescentes ou incandescentes), em caso de falha de 
energia eléctrica, bem como efectuar um teste funcional das 
luminárias de emergência sem ter de efectuar um corte geral.
o Telecomando al, aplica-se a todos os locais onde exista ilu-
minação de emergência (locais públicos, industriais, parques de 
estacionamento, etc.).
as vantagens da utilização deste equipamento residem na facili-
dade de verificação do estado de funcionamento da iluminação de 
emergência, e na possibilidade de ligar ou desligar aquando de 
uma falha de energia eléctrica.

MAteriAis:
material invólucro: Policarbonato cinza ral 7035 V2

cArActerísticAs:
Tensão de alimentação 230 VaC / 50 hz. 
acumuladores de nimh de 8,4V.
Indicador do sistema de carga do acumulador. 
Tempo de carga 16 horas.
Tensão de saída 9V DC.
Consumo < 2,3 Va
no de luminárias comandáveis: 100. 
borne de ligação: cabo até 2,5mm2. 
espaço ocupado 4 módulos.
Fixação em calha DIn.

IlUmInação // Acessórios De ilUMiNAção

AplicAções:
o Difusor Dupla Face, (ou montagem em bandeiro-
la), é aplicável em toda a série elite

cArActerísticAs:
Difusor policarbonato transparente anti-UV V2. 
montagem por “encaixe”.
Grelha metálica em arame zincado a azul.

Nota: este artigo é comercializado como acessório.

 02Ae-D-B

 02GrelHA-Ae

 02tie01

referência Designação

02Ae-D-B Difusor dupla face para luminárias Série elite

02GrelHA-Ae Grelha de protecção para luminária Série elite

02tie01 Telecomando para iluminação de emergência

exemplo de montagem

exemplo de montagem
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

referência Designação

39AUtpictB autocolante Pictograma p/baixo - PanTone 342 C

39AUtpictc autocolante Pictograma p/cima - PanTone 342 C

39AUtpictD autocolante Pictograma p/direita - PanTone 342 C

39AUtpictDD autocolante Pictograma descer direita - PanTone 342 C

39AUtpictDe autocolante Pictograma descer esquerda - PanTone 342 C

39AUtpicte autocolante Pictograma p/esquerda - PanTone 342 C

39AUtpictsD autocolante Pictograma subir direita - PanTone 342 C

39AUtpictse autocolante Pictograma subir esquerda - PanTone 342 C

Acessórios De ilUMiNAção // IlUmInação  

                Caixa de encastrar luminária de emergência Série elite 02Ae-ce  

 39AUtpictB  39AUtpictc

 39AUtpictD

 39AUtpictDD 39AUtpictsD

 39AUtpicte

 39AUtpictse  39AUtpictDe

AplicAções:
Caixa de encastrar para tectos e paredes 
ocos ou em alvenaria.

MAteriAis:
abS branco ral 9010



caixas
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

AplicAções:
Instalações eléctricas interiores.
Caixas para aparelhagem de comando, derivação 
e pontos de luz.

MAteriAis:
Poliestireno branco ral 9003
Parafusos auto roscantes em aço zincado a azul.

NorMAs Aplicáveis:
Poliestireno branco ral 9003
en 60670-1:2005
IP20 IK06 nas C100, C101, C103 quando insta-
ladas com tampa e montadas encastradas nas 
paredes ou tectos.
IP40 IK06 na C102. 

cArActerísticAs:
entradas destacáveis.
Tensão de isolamento: 600V

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada, após o processo de construção 
das superfícies de montagem.

Para montagens em muros sólidos não combustíveis. 
Gama de temperatura -5ºC a +60ºC.

Temperatura máxima durante o processo de betonagem: 90ºC

referência Designação

06c100 Caixa de aparelhagem agrupável simples

06c101 Caixa de aparelhagem agrupável funda

06c102 Caixa de derivação agrupável com tampa IP40 IK06

06c103 Caixa de aplique

 cAixAs pArA iNstAlAções eMBeBiDAs // CaIxaS

 06c100  06c101

 06c102  06c103

Todas as medidas em mm
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

AplicAções:
Tampas para caixas de instalações embebidas.

MAteriAis:
Poliestireno branco ral 9003
Parafusos autoroscantes.

NorMAs Aplicáveis:
en 60670-1:2005 

cArActerísticAs:
Tenão de isolamento: 600V

oBservAções:
a 14C103-T também pode ser fornecida sem 
furos referencia 14C103-T-SF.

referência Designação

06c100-t Tampa com parafuso para caixa de aparelhagem

06c102-t Tampa com parafuso para caixa de derivação

06c102-2-t Tampa dupla com parafuso para caixa de derivação

06c103-t Tampa com parafuso para caixa de aplique

CaIxaS // tAMpAs De cAixAs pArA 
iNstAlAções eMBeBiDAs

 06c100-t

 06c102-t

 06c102-2-t

 06c103-t

Todas as medidas em mm
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

AplicAções:
Caixa para utilização embebidas. 
múltiplas aplicações.

MAteriAis:
Caixa em Poliestireno ou PVC preto. 
Tampa em Poliestireno branco ral 9003.

NorMAs Aplicáveis:
en 60670-1:2005
IP20 quando aplicado com tampa.

cArActerísticAs:
Fundo a cor preta, e tampa a cor branca. 
entradas destacáveis.
Fornecida com parafusos.
Tensão de isolamento: 600V

referência Designação A B c

06ce100x100 Caixa de derivação Ce c/tampa e parafusos 100 100 50

06ce160x160 Caixa de derivação Ce c/tampa e parafusos 160 100 50

06ce200x130 Caixa de derivação Ce c/tampa e parafusos 200 130 63

06ce200x200 Caixa de derivação Ce c/tampa e parafusos 190 190 63

06ce63x63 Caixa de derivação Ce c/tampa e parafusos 63 63 41

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada, após o processo de construção 
das superfícies de montagem.

Para montagens em muros sólidos não combustíveis. 
Gama de temperatura -5ºC a +60ºC.

Temperatura máxima durante o processo de betonagem: 90ºC

cAixAs pArA iNstAlAções eMBeBiDAs // CaIxaS 

 06ce100x100

 06ce160x100

Todas as medidas em mm
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

AplicAções:
Instalações eléctricas exteriores. 
Caixas de derivação estanques.

MAteriAis:
Caixa e tampa abS ral 9010.
Vedante em ePDm.
Parafusos auto roscantes.

NorMAs Aplicáveis:
en 60670-1:2005
IP65 IK08

cArActerísticAs: 
Cor branca ral 9010.
Parafusos com tratamento anti corrosão. 
IP65 IK08.
Tensão de isolamento: 600V

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem superficial, após o processo de construção 
das superfícies de montagem. 

Para montagens em muros sólidos não combustíveis.

Gama de temperatura -5ºC a +60ºC.

referência Designação

06c51 Caixa estanque para exteriores 80x80x42 mm

06c52 Caixa estanque para exteriores 120x100x60 mm

06c53 Caixa estanque para exteriores 160x120x70 mm

06c54 Caixa estanque para exteriores 200x170x80 mm

CaIxaS // cAixAs pArA iNstAlAções à sUperFície

 06c51

 06c52

 06c53

 06c54

Todas as medidas em mm
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Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

AplicAções:
Instalações eléctricas exteriores. 
Caixas de derivação estanques.

MAteriAis:
Caixa e tampa PP cinza ral 7035.
Vedante em ePDm Preto.
Parafusos em poliamida 6 cinza ral 7035
Tampões em PVC plastificado cinza ral 7035

NorMAs Aplicáveis:
en 60670-1:2005
IP54 IK08

cArActerísticAs: 
Parafusos de 1/4 de volta imperdíveis para 
fecho e selagem da tampa (na CeG80x80 fecho 
da tampa por encaixe).
Tensão de isolamento: 600V

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem superficial, após o 
processo de construção das superfícies 
de montagem.

Para montagens em muros sólidos não 
combustíveis.

Gama de temperatura -5ºC a +60ºC.

referência Designação A B c D e F G H

06ceG80x80 Caixa estanque gris 80x80x40 mm - - - - - - - -

06ceG110x150 Caixa estanque gris 110x150x68 mm 162 120 73.5 52 60 112 90 130

06ceG135x160 Caixa estanque gris 135x160x78 mm 170 144 85.5 63 108 133.5 - 45.5

06ceG170x220 Caixa estanque gris 170x220x88 mm 231 181 92.5 67.5 143.4 190 - 100

06ceG100x100 Caixa estanque gris 100x100x56 mm 110 110 63 45.5 82 38 - -

 cAixAs estANqUes pArA sUperFícies // CaIxaS

 06ceG80x80

 06ceG100x100  06ceG110x150

 06ceG135x160  06ceG170x220
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AplicAções:
medição de terras. Permite isolar o(s) electrodo(s) 
de terra por remoção do borne amovível a fim de se 
realizar a medição pretendida.

MAteriAis:
Caixa e tampa em abS branco ral 9010.
Parafusos autoroscante, em aço zincado azul.
Chapa amovível em cobre (15x3mm).

NorMAs Aplicáveis:
en 60670-1:2005
IP43 IK06 (se aplicado bucin na entrada aberta para 
o cabo).

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada, após o 
processo de construção das superfícies 
de montagem.

Para montagens em muros sólidos não 
combustíveis.

Gama de temperatura -5ºC a +60ºC.

CaIxaS // cAixAs De MeDição De terrA

                         Caixas de medição de terra 06cMt

5

AplicAções:
Como placa de bornes ou medição de terra.

MAteriAis:
Placa em policarbonato preto.
Chapa amovível em cobre.
Parafusos e porcas em aço zincado.

NorMAs Aplicáveis:
en60998-2-1.

cArActerísticAs:
material autoextinguível.
Parafusos e porcas com tratamento anti corrosão.

            Placa para medição de terra sem terminal 08pB2

            Placa para medição de terra com terminal amovível 08pMt

Todas as medidas em mm

                base terra seccionável 11Bt00-s

AplicAções:
base para seccionamento e medição de terra.

MAteriAis:
base em PC abS autoextinguível ral7035
Chapa amovível em cobre (20x2mm).
Parafusos e porcas em aço zincado.
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TamPaS De VISITa Tr

referência Designação A B c

3923trp-25 Tampas com aro para caixa de visita Trm-25 250 250 28

3923trp-40 Tampas com aro para caixa de visita Trm-40 400 400 28

Todas as medidas em mm

AplicAções:
Tampa que permite a acessibilidade ao ponto de 
união do eléctrodo de terra, para uma visualização 
periódica dos valores de resistência.

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível cinza ral 7035.

cArActerísticAs:
Fácil manuseamento devido ao baixo peso 
Utilização em locais húmidos e agressivos

AplicAções:
Tampa multiuso, de aplicação em alvenaria, para 
visita a sistemas eléctricos, hidráulicos, saneamen-
tos, telecomunicações, etc. 
Possibilidade de montagem no interior ou exterior 
de edifícios, em ambientes húmidos e agressivos.
Uma junta entre o aro e a tampa evita a infiltração 
de líquidos no seu interior, e o seu reduzido peso 
garante uma fácil manipulação.

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro

cArActerísticAs:
Fácil manuseamento devido ao baixo peso
Utilização em ambientes húmidos e agressivos
Preparado para suportar veículos ligeiros 

referência Designação A B c

3923trp-25o Tampas com aro para caixas de visita eléctrodo terra 250 250 60

Todas as medidas em mm

A

B

C
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AplicAções:
Caixa para dois contadores monofásicos, monta-
gem exterior de encastrar.

MAteriAis:
Caixa, porta e platina em poliéster reforçado com 
fibra de vidro autoextinguível cinza ral 7035
Visor em policarbonato anti-UV.
Protector do visor em abS cinza ral 7035.
Vedante em poliuretano preto.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP44 IK08
Fechadura triangular em poliamida 6 cinza ral 
7035

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada, após o processo de construção 
das superfícies de montagem. 
Gama de temperaturas -25ºC a +60ºC.

este produto foi desenvolvido para a aplicação de dois contado-
res monofásicos e para tal estes devem ser montados sobre a 
platina fornecida.

a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior 
não deve ser superior a 100W. 

não devem ser aplicadas cargas na porta.

o peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve 
exceder os 280 kg/m3.

CaIxaS // cAixAs De coNtADor

                         Caixas para dois contadores monofásicos 06c2cM
480

190.5

Todas as medidas em mm
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iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada, após o processo de construção 
das superfícies de montagem. Gama de temperaturas -25ºC a 
+60ºC.

este produto foi desenvolvido para a aplicação de um contador 
monofásico e para tal este deve ser montado sobre a platina 
fornecida.

a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior 
não deve ser superior a 60W. o peso máximo dos equipamen-
tos no interior da caixa não deve exceder os 220 kg/m3. 

Para montagem de superfície devem ser escolhidos parafusos 
de acordo com o peso do equipamento a utilizar.

não devem ser a aplicadas cargas na tampa.

cAixAs De coNtADor //CaIxaS

AplicAções:
Caixa para contador monofásico montagem em 
superfície.
Caixa agrupável para quadros modulares para 
interiores.

MAteriAis:
Caixa, platine e tampa protectora de visor em abS 
cinza ral 7035
Tampa CCm em policarbonato transparente anti-
-UV.
Tampa CCm2 em policarbonato V2 opaca ral 7035.
Vedante em ePDm preto.
Parafusos de selagem em aço niquelados

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP54 IK08

              Caixas para contador monofásico 06ccM                    Placa para 06CCm e para 06CCm2 08ccM-pM

               Caixa para contador monofásico 06ccM2

130 168.5

275
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AplicAções:
Caixa exterior de encastrar para contador monofá-
sico ou trifásico.

MAteriAis:
Caixa, tampa e platine para contador em poliéster 
reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza 
ral 7035
Parafusos de selagem em policarbonato V2 cinza 
ral 7035
Visor em policarbonato transparente anti-UV V2.
Protector de visor em abS cinza ral 7035
Vedante em poliuretano preto.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011 
IP54 IK08

Nota: a Al recomenda que seja consultada a eDp 
no caso de se querer instalar este produto para um 
contador trifásico, já que existem contadores que 
não cabem na caixa.

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada, após o processo de construção 
das superfícies de montagem. Gama de temperaturas -25ºC a 
+60ºC.

este produto foi desenvolvido para a aplicação de um contador 
monofásico ou trifásico e para tal estes devem ser montados 
sobre a platina fornecida.

a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior 
não deve ser superior a 100W. o peso máximo dos equipamen-
tos no interior da caixa não deve exceder os 280 kg/m3.

Quando se faz a entrada dos cabos pela parede inferior, os 
furos devem ser executados junto ao fundo da caixa.
não devem ser aplicadas cargas na tampa.

CaIxaS // cAixAs De coNtADor

                 Caixas de medição de terra 06ccMt

                   Caixas de medição de terra 06ccMt-M

203

250

340

205

250

340

120

Todas as medidas em mm
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AplicAções:
Caixa exterior de encastrar para contador monofá-
sico ou Trifásico.

MAteriAis:
Caixa, aro/tampa, porta e platine para contador em 
poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguí-
vel cinza ral 7035
Parafusos de selagem em policarbonato V2 ral 
7035
Visor em policarbonato transparente anti-UV.
Vedante em poliuretano preto.
anéis selagem em Inox

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011 
IP54 IK09

Nota: a Al recomenda que seja consultada a eDp 
no caso de se querer instalar este produto para um 
contador trifásico, já que existem contadores que 
não cabem na caixa.

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada, após o processo de construção 
das superfícies de montagem. Gama de temperaturas -25ºC a 
+60ºC.

este produto foi desenvolvido para a aplicação de um contador 
monofásico ou trifásico e para tal estes devem ser montados 
sobre a platina fornecida.

a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior 
não deve ser superior a 100W.

Quando se faz a entrada dos cabos pela parede inferior, os 
furos devem ser ezecutados junto ao fundo da caixa.

o peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve 
exceder os 280 kg/m3. não devem ser aplicadas cargas na 
porta.

cAixAs De coNtADor //CaIxaS

                         Placa para 06CmmT, 
                       06CCmT-m e 06CCmT2

 06ccMt-pM

                  Caixa para contador monofásico ou trifásico com porta 06ccMt2

265

Todas as medidas em mm
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AplicAções:
Caixa exterior de encastrar para contador trifásico

MAteriAis:
Caixa, aro/tampa e porta
em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextin-
guível cinza ral 7035
Visor em policarbonato transparente anti-UV V2.
Vedante em poliuretano preto.
Pernos de selagem em aço niquelados.

NorMAs Aplicáveis:
De acordo com a norma en 62208: 2011 
Cor Cinza ral 7035.
material autoextinguível.
IP55 IK09

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada, após o processo de construção 
das superfícies de montagem.

Gama de temperaturas -25ºC a +60ºC.

a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior 
não deve ser superior a 100W.

Quando se faz a entrada dos cabos pela parede inferior, os 
furos devem ser executados junto ao fundo da caixa.

o peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve 
exceder os 280 kg/m3. não devem ser aplicadas cargas na 
porta.

CaIxaS // cAixAs De coNtADor

                  Caixa para contador trifásico com porta 06cctp

210

Todas as medidas em mm
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AplicAções:
Caixa de montagem indirecta para alojamento do 
contador e do modem (fornecidos pela eDP), forne-
cida com régua de terminais qualificada pela eDP 
(Dma-C17-511/n) e porta com sistema de fecho em 
3 pontos preparado para canhão Perfil europeu em 
uso na eDP.

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível cinza ral 7035

NorMAs Aplicáveis:
Classe II de isolamento rTIebT
IP44 IK10

cArActerísticAs:
Fixação à superfície ou semi-encastrada.
régua de terminais de contagem (Dma-C17-511/n).

Tomada 230V s/terra e bornes de ligação.
Tomada rj11.

cAixAs De telecoNtAGeM //CaIxaS

referência Designação

06ctel-A-Bte Caixas telecontagem tipo a para bTe

06ctel-A-pt Caixas telecontagem tipo a para PT

 06ctel-A-Bte

 06ctel-A-pt

 06ctel-A-pt

400

60
0

23
0

EQUIPADA 
CONFORME

DMA-C17-510/N 
DA EDP

EQUIPADA 
CONFORME

DMA-C62-701/N 
DA EDP

          régua de Terminais para Contagem 
         Indirecta eDP 10e-4T-6I ePI

 18rt Todas as medidas em mm

qualificada 
pela edp

dma-c17-511/n
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AplicAções:
Caixa exterior de encastrar, semi-encastrar ou 
montagem de superfície para contador trifásico.

MAteriAis:
Caixa e tampa em poliéster reforçado com fibra de 
vidro autoextinguível cinza ral 7035.
Platine em abS cinza ral 7035.
Chassis em ferro zincado.
Parafusos de selagem em policarbonato V2 cinza 
ral 7035.
Visor em policarbonato transparente anti-UV V2. 
Protector de visor em abS cinza ral 7035
Vedante em poliuretano preto.
Parafusos de selagem em policarbonato V2 cinza 
ral 7035

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
06cct - IP65 IK08
06cct-to - IP54 IK08

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada ou superficial, após o processo de 
construção das superfícies de montagem. Gama de temperatu-
ras -25ºC a +60ºC.

este produto foi desenvolvido para a aplicação de um conta-
dor trifásico e para tal este deve ser montado sobre o chassi 
fornecido.

a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior 
não deve ser superior a 100W. o peso máximo dos equipamen-
tos no interior da caixa não deve exceder os 280 kg/m3.

Quando se faz a entrada dos cabos pela parede inferior, os 
furos devem ser executados junto ao fundo da caixa.
Para montagem de superfície devem ser escolhidos parafusos 
de acordo com o peso do equipamento a utilizar.

não devem ser aplicadas cargas na tampa.

CaIxaS // cAixAs De coNtADor

                  Caixa para contador trifásico 06cct

                  Caixa para contador trifásico com tampa opaca 06cct-to

200

550

278
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AplicAções:
Caixa interior ou exterior de montagem de superfí-
cie para tripla tarifa.

MAteriAis:
Caixa, tampa e platina de montagem em poliéster 
reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza 
ral 7035
Parafusos de selagem em poliamida 6
Visor em policarbonato transparente anti-UV.
Vedante em poliuretano preto.
Parafusos de selagem em aço zincado e poliamida 
6 cinza.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011 
IP54 IK09

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem superficial, após o processo de construção 
das superfícies de montagem. Gama de temperaturas -25ºC a 
+60ºC.

este produto foi desenvolvido para a aplicação do sistema de 
contagem de tripla tarifa e TI’s. Para tal estes devem ser mon-
tados sobre a platina fornecida.

a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior 
não deve ser superior a 100W.

o peso máximo dos equipamentos em cada platina não deve 
exceder os 200 kg e na porta não deve ser montado qualquer 
aparelho.

Quando se faz a entrada dos cabos pela parede inferior, os 
furos devem ser executados junto ao fundo da caixa.

Para montagem de superfície devem ser escolhidos parafusos 
de acordo com o peso do equipamento a utilizar.

cAixAs De coNtADor // CaIxaS

                  Caixa para contador tripla tarifa 06ctt                  Placa de montagem 08ctt-pM

218

Todas as medidas em mm
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AplicAções:
Instalações colectivas de edifícios. 
montagem interior de encastrar.

MAteriAis:
Caixa e porta em poliéster reforçado com fibra de vidro auto-
extinguível ral 7035
Placa de bornes em Policarbonato preto.
Calha tipo DIn em poliamida 6 com fibra de vidro preto

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011 e en61439-2
06cAq-F - IP44 IK10
06cAD-F - IP43 IK08

cArActerísticAs:
borne de ligação de continuidade de terra em latão niquelado.
Preparada para fechadura standard tipo eDP.

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada, após o processo de construção das su-
perfícies de montagem. Gama de temperaturas -25ºC a +60ºC.

este produto foi desenvolvido para a distribuição de energia, ao longo 
da coluna montante, a dois fogos por andar.

Devem ser utilizados fusíveis ou seccionadores para o efeito.
a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior não deve 
ser superior a 100W. 

o peso máximo dos equipamentos no interior da caixa não deve exce-
der os 280 kg/m3. não devem ser aplicadas cargas na porta.

opções:
Pode ser vendida equipada com bases nh00 ou Porta Fusíveis 14x51.

referência Designação

06cAD Caixa de coluna para 2 circuitos trifásicos (2x32a)

06cAD-F Caixa de coluna para 2 circuitos trifásicos - com fechadura

06cAq Caixa de coluna para 4 circuitos trifásicos (4x32a)

06cAq-F Caixa de coluna para 4 circuitos trifásicos - com fechadura

CaIxaS // cAixAs De colUNA 

                  Caixa de coluna com fechadura para dois circuitos trifásicos 06cAD-F

                  Caixa de coluna com fechadura para quatro circuitos trifásicos 06cAq-F

48
9

624

11
5

12
1

13
7

13
8

536
496

418
378

48
9

624

11
5

12
1

13
7

13
8

536
496

418
378

Preparada para PDCm 
[Ver página 48]
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portiNHolAs  // CaIxaS 

AplicAções:
Portinhola para edifícios, 3x100a.
Preparada para bases nh00 de alto poder de 
corte+base de neutro e montagem de equipamento 
em calha DIn.
montagem interior ou exterior de encastrar.

MAteriAis:
Caixa e porta em poliéster reforçado com fibra de 
vidro autoextinguível cinza ral 7035.
Vedante em poliuretano preto.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011 e en61439-5
IP45 IK10

Nota: as fixações das bases nh00, podem ser alte-
radas por encomenda.

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem encastrada, após o processo de construção das superfícies 
de montagem. Gama de temperaturas -25ºC a +60ºC.

este produto foi desenvolvido para a entrada de cabos de alimentação de edi-
fícios até 3x100 a. no seu interior podem ser aplicados sistemas de protecção 
e/ou corte.

a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior não deve ser 
superior a 100W.

o peso máximo dos equipamentos no seu interior não deve exceder os 250 
kg/m2 e na porta não deve ser montada qualquer carga.

Quando se faz a entrada dos cabos pela parede inferior, os furos devem ser 
executados junto ao fundo da caixa.

opções:
Pode ser vendida equipada com bases nh00 ou Porta Fusíveis 22x58.

referência Designação

06p100-1NH00-BN Portinhola P100 equipada com 1 base para fusível nh00 e base de neutro

06p100-1NH00-BN-F Portinhola P100 equipada com 1 base para fusível nh00 e base de neutro e Fechadura metálica

06p100-1NH-N-FH7pt Portinhola P100 equipada com 1 base para fusível nh00 e base de neutro com Fechadura Triangular

06p100-322x58-BNs Portinhola P100 equipada com seleccionador fusível 2258 e base neutro seccionável

06p100-3NH00 Portinhola P100 equipada com 3 bases para fusível nh00

06p100-3NH00-BN Portinhola P100 equipada com 3 bases para fusível nh00 e base de neutro

06p100-3NH00-BN-F Portinhola P100 equipada com 3 bases para fusível nh00 e base de neutro e Fechadura metálica

06p100-3NH00-BNs Portinhola P100 equipada com 3 bases para fusível nh00 e base de neutro seccionável

06p100-3NH00-F Portinhola P100 equipada com 3 bases para fusível nh00 e Fechadura metálica

06p100-3NH-N-FH7pt Portinhola P100 equipada com 3 bases para fusível nh00 e base de neutro com Fechadura Triangular

06p100-F Portinhola P100 equipada com Fechadura metálica

 06p100-3NH00-BN

 06p100-322x58-BNs

                  Caixa P100 06p100

Qualificada 
pela EDP

dma-c62-807/n
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AplicAções:
Usadas nas redes de distribuição de energia eléc-
trica de baixa tensão, permitem o seccionamento e 
facilitam a interrupção do fornecimento de energia 
eléctrica às instalações.

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível cinza ral 7035

NorMAs Aplicáveis:
IP45 IK10

cArActerísticAs:
montagem encastrada ou saliente
Preparada para fechadura eDP canhão cilíndrico 
tipo “rónis” (06P2x100).
Preparada para fechadura de canhão de perfil euro-
peu (06P400/06P400-3nh2-bnS).
Frequência: 50/60hz

Porta com fechadura em 3 pontos
entradas e saídas com tampões cónicos 
ajustáveis
600x400x230mm

 06p400

equipada conforme Dma-C62-807/n  (eDP)
Porta com fechadura em 3 pontos
entradas e saídas com tampões cónicos 
ajustáveis
600x400x230mm
3xnh2+bnS

 06p400-3NH2-BNs

equipada conforme Dma-C62-810/n (eDP)
entradas e saídas com tampões cónicos 
ajustáveis
400x400x200mm
3x2xnh00+bn

 06p2x100

Qualificada 
pela EDP

dma-c62-807/n

CaIxaS // portiNHolAs

Qualificada 
pela EDP

dma-c62-810/n
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portiNHolAs De proDUção // CaIxaS 

AplicAções:
a interligação da unidade de microprodução e mini-
produção na instalação de utilização é feita através 
das portinholas.

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível cinza ral 7035

NorMAs Aplicáveis:
IP45 IK10

cArActerísticAs:
Fixação à superfície semi-encastrada
Preparada para fechadura eDP canhão cilíndrico 
tipo “rónis” (06P100-PC-P e 06P100-PC-P-T).
Preparada para fechadura de canhão de perfil euro-
peu (06P400-PC-P).
Frequência: 50/60hz

microprodução
400a/25a
600x400x230mm
3xnh2+bnS/2x10x38

 06p400-pc-p

miniprodução
100a/50a (produção trifásica)
400x400x230mm
3x28x58+bnS/4x14x51

 06p100-pc-p-t

microprodução
100a/25a
400x300x200mm
3x22x58x+bnS/2x10x38

 06p100-pc-p

Equipada 
conforme

dma-c62-815/N
da edp

Equipada 
conforme

dma-c62-816/N
da edp
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CaIxaS // cAixAs De DistriBUição

AplicAções:
Caixa para alimentação, protecção, distribuição e 
derivação de ramais aéreos ou fachadas de edifí-
cios, monofásica ou trifásica.
montagem exterior de superfície ou semi-encas-
trada.

MAteriAis:
Caixa e tampa em poliéster reforçado com fibra de 
vidro autoextinguível cinza ral 7035.
Calha tipo DIn em policarbonato cinza ral 7035.
Tampões para entrada de cabos em PVC plastifica-
do cinza ral 7035 
Parafusos de selagem, chave em poliamida cinza 
ral 7035

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011 e en61439-5
IP44 IK08

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem superficial, após o processo de construção das superfícies de 
montagem. a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior não 
deve ser superior a 60W.

o peso máximo dos equipamentos no interior não deve exceder os 250kg/m3, na 
porta não deve ser montada qualquer carga.

Para montagem de superfície devem ser escolhidos parafusos de acordo com o 
peso do equipamento a utilizar.

opções:
normalmente fornecida simples, pode ser equipada de acordo com as especifi-
cações do cliente.

referência Designação

06cD0 Caixa de chegada aérea T0

06cD0-M Caixa de chegada aérea T0 equipada monofásica

06cD0-M-s Caixa de chegada aérea T0 equipada monofásica com base neutro seccionável

06cD0-t Caixa de chegada aérea T0 equipada trifásica

06cD0-t-s Caixa de chegada aérea T0 equipada trifásica com base neutro seccionável

 06cD0-M 06cD0-t

                  Caixa de distribuição para baixadas T0 06cD0

52.5
87.8

Todas as medidas em mm
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cAixAs De DistriBUição // CaIxaS

AplicAções:
Caixa para alimentação, protecção, distribuição e 
derivação de ramais aéreos ou fachadas de edifí-
cios, monofásica ou trifásica.
montagem exterior de superfície ou semi-encas-
trada.

MAteriAis:
Caixa e tampa em poliéster reforçado com fibra de 
vidro autoextinguível cinza ral 7035.
Calha tipo DIn em policarbonato cinza ral 7035.
Tampões para entrada de cabos em PVC plastifica-
do cinza ral 7035 
Parafusos de selagem, chave em poliamida cinza 
ral 7035

cArActerísticAs:
en 62208: 2011 e en61439-5
IP44 IK08

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem superficial, após o processo de construção das 
superfícies de montagem. a potência máxima dos aparelhos 
instalados no seu interior não deve ser superior a 80W.

o peso máximo dos equipamentos no interior não deve exceder 
os 250 kg/m3, na porta não deve ser montada qualquer carga.
Para montagem de superfície devem ser escolhidos parafusos 
de acordo com o peso do equipamento a utilizar.

opções:
normalmente fornecida simples, pode ser equipada de acordo 
com as especificações do cliente.

referência Designação

06cD1 Caixa de chegada aérea T1

06cD1-t Caixa de chegada aérea T1 equipada trifásica com bases fusíveis nh00 + n

06cD1-t1451N Caixa de chegada aérea T1 equipada trifásica com bases fusíveis 14x51 + n

06cD1-t2258N Caixa de chegada aérea T1 equipada trifásica com bases fusíveis 22x58 + n

 06cD1-t2258N

                  Caixa de distribuição para baixadas T1 06cD1 Todas as medidas em mm
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CaIxaS // cAixAs De DistriBUição 

AplicAções:
Caixa para alimentação, protecção, distribuição e 
derivação de ramais aéreos ou fachadas de edifí-
cios, monofásica ou trifásica.
montagem exterior de superfície ou semi-encas-
trada.

MAteriAis:
Caixa e tampa em poliéster reforçado com fibra de 
vidro autoextinguível cinza ral 7035.
Calha tipo DIn em policarbonato cinza ral 7035.
Tampões para entrada de cabos em PVC plastifica-
do cinza ral 7035 
Parafusos de selagem, chave em poliamida cinza 
ral 7035

cArActerísticAs:
en 62208: 2011 e en61439-5
IP44 IK08

iNstrUções De MoNtAGeM

Para montagem superficial, após o processo de construção das 
superfícies de montagem. a potência máxima dos aparelhos 
instalados no seu interior não deve ser superior a 60W.

o peso máximo dos equipamentos no interior não deve exceder 
os 250kg/m3, na porta não deve ser montada qualquer carga.

Para montagem de superfície devem ser escolhidos parafusos 
de acordo com o peso do equipamento a utilizar.

opções:
normalmente fornecida simples, pode ser equipada de acordo 
com as especificações do cliente.

referência Designação

06cD2 Caixa de chegada aérea T2 para postes

06cD2-ce Caixa de chegada aérea T2 com caixa de entrada de cabos

06cD2-ce-t Caixa de chegada aérea T2 trifásica com caixa de entrada de cabos

06cD2-t Caixa de chegada aérea T2 trifásica

                Caixa de chegada aérea T2 com caixa de entrada de cabos 06cD2-ce

 06cD2-t

560

366

 06cD2

06cd2-ce-t
qualificada 

pela edp 
dma-c62-700/n

Todas as medidas em mm

06cd2-ce-t
qualificada 

pela edp 
dma-c62-700/n



bres
caixas ca
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AplicAções:
Caixa com aplicações em todo o tipo de indústria e 
instalações, privadas ou públicas, de telecomunica-
ções, electricidade, água, gás, semáforos, etc..

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível ral 7035

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP65 IK10

cArActerísticAs:
adaptável para equipamento em platine ou calha 
Din. abertura da porta superior a 180º.
Gama de Temperatura -30ºC a +120ºC.
Diversas medidas.
Diversos acessórios.

CaIxaS breS

                       Caixa porta opaca 06breS64 06Bres64

                       Caixa porta opaca 06breS325 06Bres325

G
H

A

IE

D C

B

F
J

porta 
opaca

porta 
transparente

porta opaca
fechadura tripla Designação A B c D e F G H i J

06Bres325 06Bres325-pt - Caixa porta breS-325 300 250 140 116 268 242 124 114 250 223

06Bres43 06Bres43-pt - Caixa porta breS-43 400 300 200 176 366 291 183 173 348 273

06Bres44 06Bres44-pt - Caixa porta breS-44 400 400 200 176 366 391 183 173 348 373

06Bres54 06Bres54-pt 06Bres54-FHt Caixa porta breS-54 500 400 200 176 466 391 183 173 448 373

06Bres64 06Bres64-pt 06Bres64-FHt Caixa porta breS-64 600 400 230 206 562 391 213 203 546 373

06Bres65 06Bres65-pt 06Bres65-FHt Caixa porta breS-65 600 500 230 206 560 490 213 203 546 473

06Bres83 06Bres83-pt 06Bres83-FHt Caixa porta breS-83 800 300 230 210 770 295 213 203 745 275

06Bres86 06Bres86-pt 06Bres86-FHt Caixa porta breS-86 800 600 300 276 760 585 273 283 744 573

Máximas exteriores Máximas interiores Furos Fixação

Todas as medidas em mm

                       Caixa porta transparente 06breS64-PT 06Bres64-pt
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referência Designação Alt larg

08Bres325-pM Placa de montagem em poliéster para caixa 06breS325 262 198

08Bres43-pM Placa de montagem em poliéster para caixa 06breS43 360 248

08Bres44-pM Placa de montagem em poliéster para caixa 06breS44 360 348

08Bres54-pM Placa de montagem em poliéster para caixa 06breS54 460 348

08Bres64-pM Placa de montagem em poliéster para caixa 06breS64 558 348

08Bres65-pM Placa de montagem em poliéster para caixa 06breS65 558 448

08Bres83-pM Placa de montagem em poliéster para caixa 06breS83 758 248

08Bres86-pM Placa de montagem em poliéster para caixa 06breS86 756 548

referência Designação Alt larg

3923Bres325-pMM Placa de montagem metálica para caixa 06breS325 262 198

3923Bres43-pMM Placa de montagem metálica para caixa 06breS43 360 248

3923Bres44-pMM Placa de montagem metálica para caixa 06breS44 360 348

3923Bres54-pMM Placa de montagem metálica para caixa 06breS54 460 348

3923Bres64-pMM Placa de montagem metálica para caixa 06breS64 558 348

3923Bres65-pMM Placa de montagem metálica para caixa 06breS65 558 448

3923Bres83-pMM Placa de montagem metálica para caixa breS83 756 248

3923Bres86-pMM Placa de montagem metálica para caixa breS86 756 548

Chassi para equipamento modular

Placa de montagem em poliéster

Placa de montagem metálica

referência Designação

16Bres325-cHM Chassi breS325 para 20 módulos (2 filas)

16Bres43-cHM Chassi breS43 para 24 módulos (2 filas)

16Bres44-cHM Chassi breS44 para 36 módulos (2 filas)

16Bres54-cHM Chassi breS54 para 54 módulos (3 filas)

16Bres64-cHM Chassi breS64 para 72 módulos (4 filas)

16Bres65-cHM Chassi breS65 para 92 módulos (4 filas)

16Bres83-cHM Chassi breS83 para 50 módulos (5 filas)

16Bres86-cHM Chassi breS86 para 130 módulos (5 filas)

CaIxaS breS
aCeSSórIoS

Todas as medidas em mm

Todas as medidas em mm
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referência Designação

16Bres325-pi-Kit KIT porta interior para 06breS325

16Bres43-pi-Kit KIT porta interior para 06breS43

16Bres44-pi-Kit KIT porta interior para 06breS44

16Bres54-pi-Kit KIT porta interior para 06breS54

16Bres64-pi-Kit KIT porta interior para 06breS64

16Bres65-pi-Kit KIT porta interior para 06breS65

16Bres83-pi-Kit KIT porta interior para 06breS83

16Bres86-pi-Kit KIT porta interior para 06breS86

CaIxaS breS
aCeSSórIoS

AplicAções:
Porta interior para montagem de equipamento.

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível cinza ral 7035

NorMAs Aplicáveis:
IK10

referência Designação

16FixADor-Bres Fixador mural breS (4 unid.)

16Bres-Fix-Kit Fixador para poste breS (4 unid.)

AplicAções:
acessórios de fixação em poste ou parede.

MAteriAis:

Poliamida 6 preta

Poliamida 6.6 preta reforçada

 16FixADor-Bres

 16Bres-Fix-Kit

exemplo de montagem
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CaIxaS Ca
tampa opaca

tampa 
transparente Designação Alt (a) larg (l) prof

06cA-1515-to 06cA-1515-t Caixa modular Ca-1515 135 135 130

06cA-215-to 06cA-215-t Caixa modular Ca-215 180 135 130

06cA-220-to 06cA-220-t Caixa modular Ca-220 180 180 130

06cA-315-to 06cA-315-t Caixa modular Ca-315 270 135 130

06cA-32-to 06cA-32-t Caixa modular Ca-32 270 180 170

06cA-33-to 06cA-33-t Caixa modular Ca-33 270 270 170

06cA-42-to 06cA-42-t Caixa modular Ca-42 360 180 170

06cA-43-to 06cA-43-t Caixa modular Ca-43 360 270 170

06cA-43A-to 06cA-43A-t Caixa modular Ca-43 alta 360 270 205

06cA-44-to 06cA-44-t Caixa modular Ca-44 360 360 170

06cA-44A-to 06cA-44A-t Caixa modular Ca-44 alta 360 360 205

06cA-63-to 06cA-63-t Caixa modular Ca-63 540 270 170

06cA-63A-to 06cA-63A-t Caixa modular Ca-63 alta 540 270 205

06cA-64-to 06cA-64-t Caixa modular Ca-64 540 360 170

06cA-64A-to 06cA-64A-t Caixa modular Ca-64 alta 540 360 205

06cA-66-to 06cA-66-t Caixa modular Ca-66 540 540 170

06cA-66A-to 06cA-66A-t Caixa modular Ca-66 alta 540 540 205

06cA-84A-to 06cA-84A-t Caixa modular Ca-84 alta 720 360 205

06cA-86A-to 06cA-86A-t Caixa modular Ca-86 alta 720 540 205

AplicAções:
Caixas com um vasto campo de aplicação, da indus-
tria ao residencial. 
elevado nível de resistência mecânica, eléctrica e à 
humidade. 
Facilidade instalação devido ao seu reduzido peso.

MAteriAis:
Caixa em poliamida 6 com fibra de vidro ral 7035 
V2 nos modelos cA-1515, cA-215, cA-220, cA-315.
Caixa em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível ral 7035 nos outros modelos.
Tampas em policarbonato transparente ou opaca 
ral 7035, anti-UV V2. 
orifício para selagem.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP65 IK10

cArActerísticAs:
Sistema modular
Gama de temperatura: -30ºC a +120ºC 
Gama alargada de medidas e acessórios 
Peso reduzido
Tensão nominal: 660V

Todas as medidas em mm

90

90

270

C A -32

C A -33

C A -42

C A -43

C A -44

C A -63

C A -64

C A -66

C A -84

C A -86

205

125
170

125
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CaIxaS Ca 
aCeSSórIoS

referência Designação A B c

3923tc-02 Tampa lateral cega TC-02 133 105 13

3923tc-03 Tampa lateral cega TC-03 223 105 13

3923tc-04 Tampa lateral cega TC-04 313 105 13

referência Designação A B c

3923cc-03-cj Caixa para saída de cabos fechada com junta 225 120 135

3923cc-04-cj Caixa para saída de cabos fechada com junta 310 120 167

referência Designação

3923re-63 alargamento para caixa Ca-63

3923re-64 alargamento para caixa Ca-64

3923re-66 alargamento para caixa Ca-66

referência Designação

08cA-1515-pM Placa de montagem em poliéster para Ca1515

08cA-215-pM Placa de montagem em poliéster para Ca-215

08cA-220-pM Placa de montagem em poliéster para Ca-220

08cA-315-pM Placa de montagem em poliéster para Ca-315

08cA-32-pM Placa de montagem em poliéster para Ca32

08cA-33-pM Placa de montagem em poliéster para Ca33

08cA-42-pM Placa de montagem em poliéster para Ca42

08cA-43-pM Placa de montagem em poliéster para Ca43

08cA-44-pM Placa de montagem em poliéster para Ca44

08cA-63-pM Placa de montagem em poliéster para Ca-63

08cA-64-pM Placa de montagem em poliéster para Ca-64

08cA-66-pM Placa de montagem em poliéster para Ca-66

08cA-84-pM Placa de montagem em poliéster para Ca-84

08cA-86-pM Placa de montagem em poliéster para Ca-86

Todas as medidas em mm

Todas as medidas em mm

referência Designação A B c

16UA-20 aro de acoplamento ba-20 132 104 23

16UA-30 aro de acoplamento ba-30 222 104 23

16UA-40 aro de acoplamento ba-40 312 104 23



45
Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

referência Designação

3923BFi-MAN Dobradiça flexível de accionamento manual

3923BFi-Des Parafuso/dobradiça flexível

3923Bre-ext Dobradiça rígida exterior

3923BFe Dobradiça flexível exterior

3923Bti-iNt Dobradiça telescópica interior

3923Bri-iNt Dobradiça rígida interior

16tFt-4000 Parafuso p/ os modelos Ca-1515/Ca-315

16tFt-400 Parafuso p/ os modelos Ca-32/Ca-86

16tFt-400-m Parafuso accionamentos manual p/ os modelos Ca-32/Ca-86

referência Designação

3923BpD-03 Saída de cabos dupla

3923 Bps-03 Saída de cabos simples

3923 ccpD-03 Caixa p/saída de cabos dupla com vedante

3923 ccps-03 Caixa p/saída de cabos simples com vedante

referência Designação

3923oFc-4000 Peça de suporte p/ os modelos Ca-1515/Ca-315

3923oFc-400 Peça de suporte p/ os modelos Ca-32/Ca-86

referência Designação

16Dv-G Dispositivo de ventilação grande

16respirADor respirador para quadros

CaIxaS Ca
aCeSSórIoS

                        Saída de cabos dupla 3923BpD-03

                       Caixa p/saída de cabos dupla com vedante 3923ccpD-03

                       Peça de suporte para caixa Ca 3923oFc-400

                         Dispositivo de ventilação 16respirADor
 3923BFi-MAN

 3923BFi-Des

 3923Bti-iNt

 16tFt-400



placas
barramentos
bornes
terras
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referência Designação

08pB2x6 Placa com 2 bornes de 6mm2

08pB2x6Gr Placa grande com 2 bornes de 6mm2

08pB3x6 Placa com 3 bornes de 6mm2

08pB4x6 Placa com 4 bornes de 6mm2

AplicAções:
ligação de condutores até à secção definida pelo 
borne.

MAteriAis:
Placa em Policarbonato V2 ral 7035.
bornes em latão niquelado. 
Parafusos métricos em aço zincado.

NorMAs Aplicáveis:
en60998-2-1.:2004

cArActerísticAs:
Tensão de isolamento: 400V

PlaCaS De borneS

 08pB2x6

 08pB3x6

 08pB4x6

Todas as medidas em mm
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PlaCaS De borneS

            Placa sem bornes 08pB1

AplicAções:
Derivação de coluna montante.

MAteriAis:
base em abS branco e tampa em policar-
bonato cristal.
bornes em latão.

NorMAs Aplicáveis:
en60947-7-1:2009

cArActerísticAs:
borne de passagem para condutor de 
10mm2 a 95mm2, com 4 derivadas para 
condutores até 16mm2.

              Placa de derivação da coluna montante 5x95-4x16 08pDcM

54

65.4

180

Todas as medidas em mm

Todas as medidas em mm
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referência Designação

16Bp2,5 bornes passagem 2,5 mm

16Bp10 bornes passagem 10 mm

16Bp16 bornes passagem 16 mm

16Bp25 bornes passagem 25 mm

16Bp35 bornes passagem 35 mm

16Bp50 bornes passagem 50 mm

16Bp70 bornes passagem 70 mm

16Bp95 bornes passagem 95 mm

16Bp120 bornes passagem 120 mm

16Bp150 bornes passagem 150 mm

referência Designação

16BD16-2x5 bornes 16mm com 2 derivadas

16BD25-2x5 bornes 25mm com 2 derivadas

16BD35-2x5 bornes 35mm com 2 derivadas

16BD16-4x5 bornes 16mm com 4 derivadas

16BD25-4x5 bornes 25mm com 4 derivadas

16BD35-4x5 bornes 35mm com 4 derivadas

AplicAções:
bornes de Passagem e derivadas em 
colunas montantes de edifícios

MAteriAis:
aço niquelado

referência Designação

16B3x3-AZ barramento de 6 furos - neutro

16B3x3-pt barramento de 6 furos - Fase

16B3x3-vD barramento de 6 furos - Terra

16B4x4-AZ barramento de 8 furos - neutro

16B4x4-pt barramento de 8 furos - Fase

16B4x4-vD barramento de 8 furos - Terra

16B6x6-AZ barramento de 12 furos - neutro

16B6x6-pt barramento de 12 furos - Fase

16B6x6-vD barramento de 12 furos - Terra

AplicAções:
barramentos equipotenciais

MAteriAis:
barramento em latão Parafusos em aço 
zincado 
base em Polipropileno 

cArActerísticAs: 
Fixação em calha DIn

barramenToS e borneS
bornes de passagem

bornes com derivadas

barramentos

 16BD16-2x5  16BD16-4x5

 16B3x3-vD  16B4x4-vD  16B6x6-vD

AplicAções:
bornes de Passagem

MAteriAis:
aço niquelado
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AplicAções:
Placa de sinalização e protecção mecânica de cabos 
isolados de média tensão, baixa tensão e de teleco-
municações a instalar em redes subterrâneas.

MAteriAis:
Polipropileno amarelo ral 1018

NorMAs Aplicáveis:
Dma-C68-040/n (eDP)

cArActerísticAs:
Isento de metais pesados, halogéneos e hidrocar-
bonetos voláteis

iNstrUções De AplicAção

as placas devem ser colocadas directamente sobre o enchi-
mento de areia que funciona como cama de assentamento dos 
cabos nas valas. estas podem encaixar-se entre si nos dois 
sentidos. a ligação longitudinal é feita através dos encaixes 
existentes nas placas. as laterais devem ser efectuadas me-
diante rebites plásticos nos orifícios existentes para o efeito.

Devem ser utilizadas entre -5ºC a +20ºC.

PlaCaS De ProTeCção De CaboS

            Placa para protecção de cabos 08ppc

Qualificada 
pela EDP

dma-c68-040/n

To
da

s 
as

 m
ed

id
as

 e
m

 m
m
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referência Designação

39pi1500x5/8 eléctrodo de Terra de 1500 mm x 5/8”

39pi2000x5/8 eléctrodo de Terra de 2000 mm x 5/8”

39pi5/8-B abraçadeira para eléctrodo de Terra 5/8”

39pi5/8-U União de eléctrodos de Terra 5/8”

AplicAções:
Sistemas de Terra

MAteriAis:
eléctrodos e Uniões em aço cobreado 
abraçadeira em latão

eléCTroDoS De Terra

                  abraçadeira 39pi5/8-B

                  União 39pi5/8-U

 39pi1500x5/8



quadros
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AplicAções:
Quadro modular para instalações interiores de 
montagem superficial.

MAteriAis:
Fundo em abS branco ral 9010.
Calhas DIn em aço zincado no Q24D. 
Parafusos em aço zincado. 
barramentos em latão.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP20 IK05

cArActerísticAs:
etiquetas para identificação dos circuitos.
ambiente Cem: 1
altitude máxima de montagem 2000m.
Tensão de funcionamento: 400V ~ 50hz. 
Tensão de isolamento: 400V.
Corrente máxima: 63a.
Icc: em função dos componentes montados. 
regime de neutro: nT.
Forma de separação interna: Forma 1 
Tipo de ligações eléctricas: FF-

coNDições De FUNcioNAMeNto

Temperatura ambiente: -5ºC a +40ºC. 
humidade máxima: 50% hr a +40ºC 
Grau de poluição: 2

NotA:
não deve ser montado em locais com riscos especiais tal 
como poeiras, fumos, vapores corrosivos, temperaturas ex-
tremas, campos eléctricos de forte valor, atmosferas sujeitas 
a explosões, incêndios, vibrações ou choques.

QUaDroS De monTaGem 
SUPerFICIal

              Quadro exterior para 10 módulos 09q10D

              Quadro exterior para 24 módulos 09q24D

Todas as medidas em mm

Todas as medidas em mm
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AplicAções:
Quadro modular para instalações interiores de mon-
tagem encastrada.

MAteriAis:
aro, porta, tampa em abS branco ral9010.
Calha tipo DIn em policarbonato branco ral 9010
Invólucro em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível cinza ral 7035.
barramentos em latão.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP31 IK05

cArActerísticAs:
etiquetas para identificação dos circuitos. 
ambiente Cem: 1
altitude máxima de montagem 2000m.
Tensão de funcionamento: 400V ~ 50hz. 
Tensão de isolamento: 400V.
Corrente máxima: 63a.
Icc: em função dos componentes montados. 
regime de neutro: nT.
Forma de separação interna: Forma 1 
Tipo de ligações eléctricas: FF-

NotA: Possibilidade de portas transparentes casta-
nho
09qi15-ct  Quadro interior p/ 15 módulos castanho

coNDições De FUNcioNAMeNto

Temperatura ambiente: -5ºC a +40ºC. 
humidade máxima: 50% hr a +40ºC 
Grau de poluição: 2

NotA:
não deve ser montado em locais com riscos especiais tal 
como poeiras, fumos, vapores corrosivos, temperaturas ex-
tremas, campos eléctricos de forte valor, atmosferas sujeitas 
a explosões, incêndios, vibrações ou choques.

QUaDroS De monTaGem 
enCaSTraDa

              Quadro interior para 28 módulos 09qi28D

              Quadro interior para 15 módulos 09q15D

09qi28-ct Quadro interior p/28 módulos castanho

Todas as medidas em mm

Todas as medidas em mm
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AplicAções:
Quadro modular para instalações interiores de montagem encastra-
da.

MAteriAis:
aro, portas, tampas e calhas tipo DIn em abS branco ral 9010.
Invólucro em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível 
cinza ral 7035.
Parafusos de selagem em latão niquelado. 
barramentos em latão.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
09qi2x10-D - IP41 IK06 
09qi2x15-D - IP41 IK05

cArActerísticAs:.
etiquetas para identificação dos circuitos. 
ambiente Cem: 1
altitude máxima de montagem 2000m.
Tensão de funcionamento: 400V ~ 50hz. 
Tensão de isolamento: 400V.
Corrente máxima: 63a.
Icc: em função dos componentes montados. 
regime de neutro: nT.
Forma de separação interna: Forma 1 
Tipo de ligações eléctricas: FF-.

coNDições De FUNcioNAMeNto

Temperatura ambiente: -5ºC a +40ºC. 
humidade máxima: 50% hr a +40ºC 
Grau de poluição: 2

NotA:
não deve ser montado em locais com riscos especiais tal 
como poeiras, fumos, vapores corrosivos, temperaturas ex-
tremas, campos eléctricos de forte valor, atmosferas sujeitas 
a explosões, incêndios, vibrações ou choques.

                   Quadro interior para 20 módulos+Diferencial 09qi2x10-D

                   Quadro interior para 30 módulos+Diferencial 09qi2x15-D

QUaDroS De monTaGem 
enCaSTraDa

Todas as medidas em mm
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coNDições De FUNcioNAMeNto

Temperatura ambiente: -5ºC a +40ºC. 
humidade máxima: 50% hr a +40ºC 
Grau de poluição: 2

NotA:
não deve ser montado em locais com riscos especiais 
tal como poeiras, fumos, vapores corrosivos, tempe-
raturas extremas, campos eléctricos de forte valor, 
atmosferas sujeitas a explosões, incêndios, vibrações 
ou choques.

AplicAções:
Quadro modular para instalações interiores de montagem encastrada.

MAteriAis:

aro, porta, tampa em abS branco ral 9010.
Calhas tipo DIn em aço zincado.
Invólucro em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza 
ral 7035.
barramentos em latão.

aro e porta em abS branco ral 9010.
Invólucro e tampa em poliéster reforçado com fibra de vidro autoextinguível 
cinza ral 7035.
Calhas tipo DIn em policarbonato branco ral 9010.
barramentos em latão.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP41 IK05

cArActerísticAs:
etiquetas para identificação dos circuitos. 
ambiente Cem: 1
altitude máxima de montagem 2000m.
Tensão de funcionamento: 400V ~ 50hz. 
Tensão de isolamento: 400V
Corrente máxima: 63a.
Icc: em função dos componentes montados. 
regime de neutro: nT.
Forma de separação interna: Forma 1 
Tipo de ligações eléctricas: FF-

09qi2x17D

09qi3x15D

QUaDroS De monTaGem 
enCaSTraDa

                   Quadro interior para 45 módulos 09qi3x15D

                   Quadro interior para 34 módulos 09qi2x17D

94.5 105.5

94.5 105.5
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AplicAções:
Caixa interior ou exterior de montagem de superfí-
cie para baixadas provisórias de obras.

MAteriAis:
Caixa, tampa e platine de montagem em poliéster 
reforçado com fibra de vidro autoextinguível cinza 
ral 7035.
Parafusos de selagem em poliamida 6.
Visor em policarbonato anti-UV V2.
Vedante em poliuretano.
Fechadura em poliamida e aço zincado amarelo.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208:2011
IP44 IK09

Para montagem superficial, após o processo de construção 
das superfícies de montagem.

iNstrUções De MoNtAGeM

            Quadro exterior para aplicações especiais 09qo

                Placa para quadro 08qo-pM

737

QUaDroS Para 
aPlICaçõeS eSPeCIaIS
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Interruptor de corte geral omnipolar 4x63a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 32a

Interruptor de corte geral omnipolar 4x63a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 16a
1 tomadas trifásicas 3P+n+T 32a

 03qo-e65-4x16A
Interruptor de corte geral omnipolar 4x40a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
2 tomadas trifásicas 3P+T 16a

 03qo-e65-5x16A
Interruptor de corte geral omnipolar 4x40a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 16a
1 tomadas trifásicas 3P+n+T 16a

 03qo-e65-4x32A

 03qo-e65-5x32A

NorMAs Aplicáveis:
en60439-4 e rTIebT
IP44 IK10

cArActerísticAs:
Corte geral de entrada 4 pólos.
Protecção diferencial de 30ma.
Sistema de disparo de emergência com encravamento electro-
mecânico com corte geral.
base de medição de terra incorporada (de passagem).
espaço para limitador de potência do distribuidor de energia.
Invólucro em poliéster reforçado a fibra de vidro cinza ral 7035
Porta com fecho em 3 pontos com possibilidade de canhão.
entrada de energia e de terra de protecção por bucins.
Fixação mural directa ou através de acessórios (opcionais).

NotA: Configurações sob consulta.

500

60
0

22
8

QUaDroS De obraS

Todas as medidas em mm
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QUaDroS De obraS

Interruptor de corte geral omnipolar 4x63a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 32a

Interruptor de corte geral omnipolar 4x63a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 16a
1 tomadas trifásicas 3P+n+T 32a

 03qo-e64-4x16A
Interruptor de corte geral omnipolar 4x40a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
2 tomadas trifásicas 3P+T 16a

 03qo-e64-5x16A
Interruptor de corte geral omnipolar 4x40a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 16a
1 tomadas trifásicas 3P+n+T 16a

 03qo-e64-4x32A

 03qo-e64-5x32A

810

60
0

22
8

NorMAs Aplicáveis:
en60439-4 e rTIebT
IP44 IK10

cArActerísticAs:
Corte geral de entrada 4 pólos.
Protecção diferencial de 30ma.
Sistema de disparo de emergência com encrava-
mento electromecânico com corte geral.
base de medição de terra incorporada (de passa-
gem).
espaço para limitador de potência do distribuidor de 
energia.
Invólucro em poliéster reforçado a fibra de vidro 
cinza ral 7035
Porta com fecho em 3 pontos com possibilidade de 
canhão.
entrada de energia e de terra de protecção por 
bucins.
Fixação mural directa ou através de acessórios 
(opcionais).

NotA: Configurações sob consulta.

Todas as medidas em mm
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QUaDroS De obraS

Interruptor de corte geral omnipolar 4x63a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 32a

Interruptor de corte geral omnipolar 4x63a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 16a
1 tomadas trifásicas 3P+n+T 32a

 03qo-e83-4x16A
Interruptor de corte geral omnipolar 4x40a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
2 tomadas trifásicas 3P+T 16a

 03qo-e83-5x16A
Interruptor de corte geral omnipolar 4x40a
4 tomadas monofásicas schuko 16a
1 tomadas trifásicas 3P+T 16a
1 tomadas trifásicas 3P+n+T 16a

 03qo-e83-4x32A

 03qo-e83-5x32A

22
8

80
0

610

NorMAs Aplicáveis:
en60439-4 e rTIebT
IP44 IK10

cArActerísticAs:
Corte geral de entrada 4 pólos.
Protecção diferencial de 30ma.
Sistema de disparo de emergência com encravamento elec-
tromecânico com corte geral.
base de medição de terra incorporada (de passagem).
espaço para limitador de potência do distribuidor de ener-
gia.
Invólucro em poliéster reforçado a fibra de vidro cinza ral 
7035
Porta com fecho em 3 pontos com possibilidade de canhão.
entrada de energia e de terra de protecção por bucins.
Fixação mural directa ou através de acessórios (opcionais).

NotA: Configurações sob consulta.
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QUaDroS De níVel

AplicAções:
Quadro para instalações de controlo de nível ou 
outras para instalações interiores de superfície.

opção:
Pode ser vendido equipado, monofásico ou Trifásico.

MAteriAis:
Caixa e fundo em abS cinza ral 7035.
Tampa em policarbonato transparente ou opaca. 
Parafusos e dobradiças em poliamida 6. 
Parafusos de volta imperdíveis.
Tampões em PVC plastificado. 
Vedante em ePDm.

NorMAs Aplicáveis:
en61439-3:2011 (quando equipado)
en 61439-3
IP54 IK07

Para montagem superficial, após o processo de construção 
das superfícies de montagem. Gama de temperaturas -25ºC 
a +60ºC.

a potência máxima dos aparelhos instalados no seu interior 
não deve ser superior a 60W. o peso máximo dos equipa-
mentos no interior da caixa não deve exceder os 5 kg.

Para montagem devem ser escolhidos parafusos de acordo 
com o peso do equipamento a utilizar.

iNstrUções De MoNtAGeM

referência Designação

09qN Caixa para quadro de nível

09qN-sF Caixa para quadro de nível sem furos

09qN-e-M Quadro de nível equipado monofásico

09qN-po Caixa para quadro de nível tampa opaca

09qN-rN01-12-18 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 1,2-1,8a

09qN-rN01-18-27 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 1,8-2,7a

09qN-rN01-27-40 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 2,7-4,0a

09qN-rN01-40-60 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 4,0-6,0a

09qN-rN01-60-90 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 6,0-9,0a

09qN-rN01-A-10-16 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 1,0-1,6a

09qN-rN01-A-16-25 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 1,6-2,5a

09qN-rN01-A-25-40 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 2,5-4,0a

09qN-rN01-A-40-60 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 4,0-6,0a

09qN-rN01-A-55-80 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 5,5-8,0a

09qN-rN01-A-70-100 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 7,0-10,0a

09qN-rN01-A-90-130 Quadro de Sondas para Controlo de nível 230VaC 9,0-13,0a

09qN-rN02-12-18 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 1,2-1,8a

09qN-rN02-18-27 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 1,8-2,7a

09qN-rN02-27-40 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 1,8-2,7a

09qN-rN02-40-60 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 2,7-4,0a

09qN-rN02-60-90 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 4,0-6,0a

09qN-rN01-A-10-16 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 6,0-9,0a

09qN-rN02-A-16-25 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 1,0-1,6a

09qN-rN02-A-25-40 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 1,6-2,5a

09qN-rN02-A-40-60 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 4,0-6,0a

09qN-rN02-A-55-80 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 5,5-8,0a

09qN-rN02-A-70-100 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 7,0-10,0a

09qN-rN02-A-90-130 Quadro de Sondas para Controlo de nível 400VaC 9,0-13,0a

           Quadro de nível 09qN

relé de nível

                 Placa de montagem para Quadro de nível 08qN-pM      

referência Designação

02rN01 relé de controlo de nível por sondas 230VaC

02rN02 relé de controlo de nível por sondas 400VaC

60
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QUaDroS ICP De enCaSTrar

referência Designação Alt larg prof

3923 pe -6 3923pepo-6 3923pept-6 Quadro 6 módulos 218 172 75

3923 pe -10 3923pepo-10 3923pept-10 Quadro 10 módulos 218 248 75

3923 pe -14 3923pepo-14 3923pept-14 Quadro 14 módulos 218 315 75

3923 pe -18 3923pepo-18 3923pept-18 Quadro 18 módulos 218 391 75

3923 pe -28 3923pepo-28 3923pept-28 Quadro 28 módulos 438 315 75

porta opacas/porta porta
transparente

referência Designação

3923GUe Guia de união para quadros de encastrar

AplicAções:
Quadros eléctricos de montagem de encas-
trada, para equipamento modular.
Possibilidade de agrupamento por acessórios.

MAteriAis:
Caixas e portas em abS.
modelos para aplicação de encastrada (Pe).
Portas opacas (Po), transparentes (PT) ou 
sem porta.
material auto extinguível.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP 41

cArActerísticAs:
De 6, 10, 14, 18 e 28 módulos.
agrupáveis.

                  Quadro de montagem encastrada de 28 módulos 3923pe-28

                  Peça de união 3923GUe

Todas as medidas em mm
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QUaDroS ICP De SUPerFíCIe

referência Designação Alt larg prof

3923ps -6 3923pspo-6 3923pspt-6 Quadro 6 módulos 220 171 93

3923ps -10 3923pspo-10 3923pspt-10 Quadro 10 módulos 220 249 93

3923ps -14 3923pspo-14 3923pspt-14 Quadro 14 módulos 220 315 93

3923ps -28 3923pspo-28 3923pspt-28 Quadro 28 módulos 435 315 93

referência Designação

3923GUs Guia de união para quadros salientes

AplicAções:
Quadros eléctricos de montagem à superfície , 
para equipamento modular.
Possibilidade de agrupamento por acessórios.

MAteriAis:
Caixas e portas em abS.
material auto extinguível.
modelos para aplicação à superfície (PS).
Portas opacas (Po), transparentes (PT) ou sem 
porta. 

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP 41

cArActerísticAs:
De 6, 10, 14, 18 e 28 módulos.
agrupáveis.

porta opacas/porta porta
transparente

                      Quadro de montagem de superfície com porta opoca de 28 módulos 3923pspo-28

                  Peças de união 3923GUs

Todas as medidas em mm
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TeleComUnICaçõeS - ITeD

AplicAções:
Caixas para instalações de telecomunicações.
aparelho de derivação para montagem encastrada 
para aparelhagem eléctrica e de telecomunicações. 
(I2e - montagem exterior).

MAteriAis:
Caixas e tampas em poliestireno branco ral 9003
Parafusos autoroscante em aço zincado (I2e - em 
aGS).

NorMAs Aplicáveis:
en 60670-1:2005  
IP42 IK05.

iNstrUções De AplicAção

Para montagem em muros e tectos sólidos não combustíveis. 
Utilização em ambientes com temperatura de -5ºC a +60ºC. 

Temperatura máxima durante o processo de construção: 
+60ºC.

          Caixa I1 15i1           Caixa I2 15i2

          Caixa I3 15i3

          Caixa I2 exterior 15i2e

60

Todas as medidas em mm
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TeleComUnICaçõeS - ITeD

AplicAções:
Tampas para caixas de instalações de Telecomuni-
cações.

MAteriAis:
Poliestireno branco ral 9003
Parafusos autoroscantes em aço zincado.

cArActerísticAs:
en 60670-1:2005  
(Fornecimento de 4 parafusos por tampa).

           Tampa para caixa I2 15i2-t

           Tampa para caixa I3 15i3-t

To
da

s 
as

 m
ed

id
as

 e
m

 m
m



68
Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

TeleComUnICaçõeS - ITeD

AplicAções:
Caixas para instalações de Telecomunicações.
aparelho de derivação para montagem encastrada 
para aparelhagem eléctrica e de telecomunicações.

MAteriAis:
Caixa, aro e porta em poliéster reforçado com fibra 
de vidro autoextinguível cinza ral 7035
Fundo em abS cinza ral 7035.
Parafusos de selagem e borne de terra em latão 
niquelado.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP42 IK06.

cArActerísticAs:
Furações no fundo previstas para a generalidade 
dos DDe e DDS existentes no mercado.

iNstrUções De AplicAção

Para montagem em muros e tectos sólidos não combustíveis. 
Utilização em ambientes com temperatura de -5ºC a +60ºC.

Temperatura máxima durante o processo de construção: 
+60ºC.

                    Caixa 15C1/CemU 15c1/ceMU

          Caixa 15C2 15c2

Todas as medidas em mm



69
Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

TeleComUnICaçõeS - ITeD

AplicAções:
Caixa para instalações de telecomunicações.
aparelho de derivação para montagem encastrada 
para aparelhagem eléctrica e de telecomunicações.

MAteriAis:
Caixa, aro e porta em poliéster reforçado com fibra 
de vidro autoextinguível em cinza ral 7035.
Fundo em abS cinza ral 7035.

NorMAs Aplicáveis:
en 62208: 2011
IP42 IK08

cArActerísticAs:
Furações no fundo previstas para a generalidade 
dos DDe e DDS existentes no mercado.

iNstrUções De AplicAção

Para montagem em muros e tectos sólidos não combustíveis. 
Utilização em ambientes com temperatura de -5ºC a +60ºC.

 Temperatura máxima durante o processo de construção: 
+60ºC.

                         Caixa 15C1a - C1 com aro de remate 15c1A/ceMUA

Todas as medidas em mm
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TeleComUnICaçõeS - aTI

AplicAções:
aTI faz parte da rede individual de tubagem, sendo 
normalmente constituído por uma caixa e pelo seus 
equipamentos (activos e passivos), de interligação 
entre rede colectiva e a rede individual de cabos.
é instalado dentro da fracção autónoma, normal-
mente junto do quadro eléctrico da referida fracção, 
ao qual se encontra interligado.

MAteriAis:
Caixa em poliéster reforçado a fibra de vidro auto-
extinguível cinza ral 7035
aro, porta e tampas em abS branco ral 9010

cArActerísticAs:
Disponível em 8 configurações PC/CC/Fo.
montagem encastrada.
Ventilação por convecção natural.
Design idêntico aos quadros eléctricos al 
(09QI2x15+D/09QI2x10+D).
Venda faseada (Caixa + CaTI / restante equipamento).
Caixa com pré-aberturas para diferentes diâmetros 
de tubagens.
Fornecido com Caixa de Fibra óptica.
expansível.
o aTI é composto por uma caixa (aTI2-C) e pelos 
seus equipamentos.

Desenvolvido segundo os requisitos do manual 
ITeD, 2ª edição, novembro 2009

referência Designação

15Ati-pc8-cc4 equipamento para aTI 6e de 8 saídas pares de cobre e 4 saídas coaxiais

15Ati-pc8-cc6 equipamento para aTI 6e de 8 saídas pares de cobre e 6 saídas coaxiais

15Ati-pc8-cc8 equipamento para aTI 6e de 8 saídas pares de cobre e 8 saídas coaxiais

15Ati-pc12-cc6 equipamento para aTI 6e de 12 saídas pares de cobre e 6 saídas coaxiais

15Ati-pc12-cc8 equipamento para aTI 6e de 12 saídas pares de cobre e 8 saídas coaxiais

15Ati-pc12-cc12 equipamento para aTI 6e de 12 saídas pares de cobre e 12 saídas coaxiais

15Ati-pc16-cc8 equipamento para aTI 6e de 16 saídas pares de cobre e 8 saídas coaxiais

15Ati-pc16-cc12 equipamento para aTI 6e de 16 saídas pares de cobre e 12 saídas coaxiais

15Ati2-c Caixa para armário de telecomunicações individual 2

124120

660

378

Todas as medidas em mm



71
Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

referência Designação

15Ati-4s equipamento para armário de telecomunicações individual 4 saídas

15Ati-6s equipamento para armário de telecomunicações individual 6 saídas

15Ati-8s equipamento para armário de telecomunicações individual 8 saídas

15Ati-c Caixa para armário de telecomunicações individual

referência Designação

16Ati-A aro aTI

16Ati-p Porta para aTI

16M2xrJ45 módulo 2xrj45 Cat. 5e

16M2xrJ45p módulo 2xrj45 Cat. 5e Paralelo

AplicAções:
aTI faz parte da rede individual de tubagem, sendo 
normalmente constituído por uma caixa e pelo seus 
equipamentos (activos e passivos), de interligação 
entre rede colectiva e a rede individual de cabos.
é instalado dentro da fracção autónoma, normal-
mente junto do quadro eléctrico da referida fracção, 
ao qual se encontra interligado.

MAteriAis:
Caixa em poliéster reforçado a fibra de vidro auto-
extinguível cinza ral 7035
aro, porta e tampas em abS branco ral 9010

cArActerísticAs:
montagem encastrada.
Ventilação por convecção natural.
Design idêntico aos quadros eléctricos Al 
(QI2x10+D e QI2x15+D).
Venda faseada (caixa/restante equipamento).
Caixa com pré-aberturas para diferentes diâmetros 
de tubagem Componentes da rede de par de cobre, 
Cat 5e.
Componentes da rede coaxial, nQ2b.
o aTI é composto por uma caixa e pelos seus equi-
pamentos

Desenvolvido segundo os requisitos do manual 
ITeD, 1ª edição, julho de 2004

124120

327.61

377.61

31
6

368

TeleComUnICaçõeS - aTI

Todas as medidas em mm



caixas de água
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AplicAções:
Contadores de instalações de redes de 
água.

MAteriAis:
Caixa e porta em poliéster reforçado com 
fibra de vidro autoextinguível cor cinza ral 
7035. 
Visor em policarbonato anti-UV V2 
Vedante em poliuretano.
Fechadura triangular em poliamida 6 cinza 
ral 7035

NorMAs Aplicáveis: 
IP44 IK08

CaIxaS De ConTaDor De áGUa

             Caixa para contador de água 12ccA

190

480.3

329.3246.1

397.1

Todas as medidas em mm

AplicAções:
Contadores de instalações de redes 
de água.

MAteriAis:
aro e porta em poliéster reforçado 
com fibra de vidro autoextinguível cor 
cinza ral 7035. 
Fechadura triangular em poliamida 6 
cinza ral 7035

NorMAs Aplicáveis: 
IP43 IK08

                  aro e Porta para contador 12ccA-Ap
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AplicAções:
Contadores de instalações de redes de água.

MAteriAis:
Caixa e porta em poliéster reforçado com fibra de 
vidro autoextinguível cinza ral 7035 
Visor em policarbonato anti-UV V2
Vedante em poliuretano.
Fechadura triangular em poliamida 6 cinza ral 
7035

CaIxaS De ConTaDor De áGUa

               Caixa para 2 contadores de água 12ccA2

                   Caixa para 2 contadores de água com 2 visores 12ccA2-2v
Todas as medidas em mm
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CaIxaS De ConTaDor De áGUa

AplicAções:
Contadores de instalações de redes de água, para 
montagem no solo.

MAteriAis:
Caixa e Tampa em poliéster reforçado com fibra de 
vidro. 

cArActerísticAs:
Cor Cinza ral 7035.
material autoextinguível, e não corrosivo.
Fechadura metálica
Quando devidamente aplicada no solo, permite 
suportar pesos até 12.5 Ton.

referência Designação comp larg Alt comp larg Alt

3923A-H2o Caixa para Contador de água 523 208 45 539 220 210

tampa caixa

 3923A-H2o

tampa caixa

Todas as medidas em mm



caixas de gás
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CaIxaS Para reDe De GáS

AplicAções:
Caixa para rede de gás de edifícios. 
Preparada para:

- Contador G4 (6m3/h)
- reguladores de 4, 6 ou 10 m3/h
- reguladores ou bateria 4, 6, 10, 25 ou 65 m3/h
- Disparador de débito de média pressão
- Torneira de / volta calibre 15 ou 25
- Torneira de pressão calibre 15 ou 25

MAteriAis:
Caixa e porta em poliéster reforçado com fibra de 
vidro autoextinguível cinza ral 7035. 
Visor em policarbonato anti-UV2.
Fechadura triangular em poliamida 6 cinza ral 
7035

NorMAs Aplicáveis:
IP43 IK09.

NotA: recomendamos que seja consultada a 
distribuidora de gás no caso de querer instalar 
este produto para o contador.

               Caixa para rede de gás com visor 13ccG-v

               Caixa para rede de gás 13ccG

Todas as medidas em mm
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CaIxaS Para reDe De GáS

AplicAções:
Caixa para rede de gás de edifícios. 
Preparada para:

- Contador G4 (6m3/h)
- reguladores de 4, 6 ou 10 m3/h
- reguladores ou bateria 4, 6, 10, 25 ou 65 m3/h 
- Disparador de débito de média pressão
- Torneira de / volta calibre 15 ou 25
- Torneira de pressão calibre 15 ou 25

MAteriAis:
Caixa e porta em poliéster reforçado com fibra de 
vidro autoextinguível cinza ral 7035. 
Tampas em abS cinza ral 7035.
Fechadura triangular em poliamida 6 cinza ral 
7035.

NorMAs Aplicáveis:
IP43 IK09

               Caixa para rede de gás 13ccG2

Todas as medidas em mm



armários Ap
armários APM
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armárIoS De PaSSeIo aP

AplicAções:
armário com aplicações em todo o tipo de industria 
e instalações, privadas ou públicas, de telecomuni-
cações, electricidade, água, gás, semáforos, etc..

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível cinza ral 7035.

NorMAs Aplicáveis:
en62208:2011
IP43 IK10

cArActerísticAs:
Sistema modular.
abertura da porta superior a 180º.
Gama de Temperatura -20ºC a +120ºC.
excelente apresentação e acabamento superficial. 
Diversas medidas.
Com ventilação natural que evita condensação. 

referência Designação Alt larg prof

07Ap55 armário de passeio 55 500x500 500 500 300

07Ap57 armário de passeio 57 500x750 500 750 300

07Ap75 armário de passeio 75 750x500 750 500 300

07Ap77 armário de passeio 77 750x750 750 750 300

07Ap107 armário de passeio 107 1000x750 1000 750 300

Todas as medidas em mm

              armário de passeio em poliéster 55 07Ap55

               armário de passeio em poliéster 75 07Ap75

                       maciço de fundação com 750mm de alt. 07MF750x500
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armárIoS De PaSSeIo aP
aCeSSórIoS

referência Designação Alt larg prof

07MF750x500 maciço de fundação com 750mm de alt. para 07aP55, 07aP75 750 500 300

07MF750x750 maciço de fundação com 750mm de alt. para 07aP57, 07aP77, 07aP107 750 750 300

07MF1000x500 maciço de fundação com 1000mm de alt. para 07aP55, 07aP75 1000 500 300

07MF1000x750 maciço de fundação com 1000mm de alt. para 07aP57, 07aP77, 07aP107 1000 750 300

Todas as medidas em mm

referência Designação Alt larg

08Ap55-pMp Placa de montagem em poliéster 07aP55 400 400

08Ap57-pMp Placa de montagem em poliéster 07aP57 400 650

08Ap75-pMp Placa de montagem em poliéster 07aP75 650 400

08Ap77-pMp Placa de montagem em poliéster 07aP77 650 650

08Ap107-pMp Placa de montagem em poliéster 07aP107 900 650

Todas as medidas em mm

Placa de montagem em poliéster Placa de montagem metálica

referência Designação Alt larg

08Ap55-pMM Placa de montagem metálica 07aP55 400 400

08Ap57-pMM Placa de montagem em metálica 07aP57 400 650

08Ap75-pMM Placa de montagem em metálica 07aP75 650 400

08Ap77-pMM Placa de montagem em metálica 07aP77 650 650

08Ap107-pMM Placa de montagem em metálica 07aP107 900 650

Todas as medidas em mm

                       maciço de fundação com 750mm de alt. 07MF750x500
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PlaCaS De monTaGem PolIéSTer

referência Designação

08pp-757x735x3 Placa de poliéster de 757x735x3mm

08pp-757x735x4 Placa de poliéster de 757x735x4mm

08pp-757x735x6 Placa de poliéster de 757x735x6mm

08pp-757x735x10 Placa de poliéster de 757x735x10mm

08pp-757x735x15 Placa de poliéster de 757x735x15mm

Todas as medidas em mm

AplicAções:
montagem de equipamentos

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível cinza ral 7035



83
Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

armárIoS aPm

AplicAções:
armários para aplicações diversas nomeadamente 
contadores de água, gás e energia eléctrica.
Disponíveis com ou sem visores.

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
autoextinguível cinza ral 7035.
Visores em policarbonato anti-UV V2.

NorMAs Aplicáveis:
en62208:2011
IP43 IK10

cArActerísticAs:
Possibilidade fechadura a três pontos.
abertura da porta superior a 180º. 
Com ou sem visores.
Uniformidade estética.

referência Designação A B c

3923ApM-0 armário aPm-0 450 330 210

3923ApM-1 armário aPm-1 535 520 220

3923ApM-2 armário aPm-2 700 520 220

3923ApM-0-2v armário aPm-0 com 2 visores 450 330 220

3923ApM-1-1v armário aPm-1 com 1 visor 535 520 220

3923ApM-1-2v armário aPm-1 com 2 visores 535 520 220

3923ApM-2-2v armário aPm-2 com 2 visores 700 520 220

3923ApM-2-3v armário aPm-2 com 3 visores 700 520 220

ArMário coM visores

                       armário aPm-2 com 2 visores3923ApM-2-2v

Todas as medidas em mm



bases porta fusíveis buc
bases unipolares
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baSeS PorTa-FUSíVeIS bUC nh

referência Designação tipo de fusível intensidades

3923BUc00-B Porta Fusível nh tamanho 00 ligações por baixo nh00 160 a

3923BUc00-cB Porta Fusível nh tamanho 00 ligações por cima/baixo nh00 160 a

3923BUc1-B Porta Fusível nh tamanho 1 ligações por baixo nh1 250 a

3923BUc1-cB Porta Fusível nh tamanho 1 ligações por cima/baixo nh1 250 a

3923BUc1-BD Porta Fusível nh tamanho 1 ligações por baixo direita nh1 250 a

3923BUc2-B Porta Fusível nh tamanho 2 ligações por baixo nh2 400 a

3923BUc2-cB Porta Fusível nh tamanho 2 ligações por cima/baixo nh2 400 a

3923BUc2-BD Porta Fusível nh tamanho 2 ligações por baixo direita nh2 400 a

AplicAções:
bases unipolares para fusível nh.
Utilizado na protecção e corte, de linhas de distri-
buição de energia, instalações industriais, etc..

MAteriAis:
base e tampa em poliamida 6 autoextinguível sem 
halogéneos cinza ral 7035.
Protector em poliamida 6 vermelho ral 3001.
base fusível em cobre estanhado.

NorMAs Aplicáveis:
en60269-1:2007+a1:2009
en60947-3:2009+a1:2012

cArActerísticAs:
Fusíveis de tamanho nh00, nh1 e nh2, de 0 a 
400 amp.
Câmara de extinção de arco eléctrico.
Indicador luminoso de fusão para identificação do 
estado do fusível. 
Fecho e abertura do fusível em carga, sem perigo 
para o utilizador. 
manípulo basculante sobre dois eixos, para um 
movimento preciso de encaixe do fusível.
manípulo extraível.
Sistema de ventilação inferior e superior.
orifício para medição de tensão em ambos os 
topos.

 3923BUc1-B

 3923BUc00-B



86
Fábrica de Material Eléctrico, S.A.

baSeS UnIPolareS 
Para FUSíVeIS nh

AplicAções:
Para aplicação em quadros de distribuição para 
protecção.

MAteriAis:
base isolante em termoplástico (PC-abS) autoex-
tinguível.
Contactos de cobre electrolítico estanhados de 
alta condutividade.
Garras com molas em aço com elevada resistên-
cia à corrosão.
Parafusos, anilhas e porcas zincados a preto e 
branco ou em Inox Classe 2.
Separador em termoplástico (abS) autoextinguí-
vel.

NorMAs Aplicáveis:
IeC 60269-2-1

cArActerísticAs:
Para correntes de 160a (nh00), 250a(nh1) e 
400a(nh2).

referência Designação

11BF0 base fusível T0

11BF00 base fusível T00

11BF1 base fusível T1

11BF2 base fusível T2

11BF2-i base fusível T2 - Inox

11BN00 base neutro T00

11BN00-DF base neutro T00 - Duplo Furo

11BN00-s base neutro seccionável T00

11BN00-s-i base neutro seccionável T00 - Inox

11BN1 base neutro T1

11BN2 base neutro T2

11BN2-s base neutro seccionável T2

11BN2-s-i base neutro seccionável T2 - Inox

11st00 Separador T00

11st00-xl Separador T00 xl

11st2 Separador T1/T2

 11BN1

 11BF1

 11BF2

 11BN00-DF  11BN00

 11BN00-s  11BN00



centralização de contadores 
quadros de coluna 

armários de contagem indirecta (bte)
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CenTralIzação De ConTaDoreS

AplicAções:
Centralização de contadores de todo um edifício 
ou de cada um dos seus pisos. Devendo ficar mais 
próximo da origem da instalação eléctrica (de utili-
zação), nomeadamente:
- Fora do recinto ocupado pela instalação eléctrica 
(de utilização);
- no vestíbulo da entrada do edifício ou em local 
próximo.
De montagem à superfície ou semi-encastrada, 
apresenta vantagens quer para o proprietário da 
instalação, quer para o distribuidor de energia 
eléctrica.

MAteriAis:
Fabricado em poliéster reforçado com fibra de vidro 
cinza ral 7035.
Tampas em policarbonato transparente.
Classe II de isolamento.
Caixa de corte geral com fechadura triangular e 
preparada para fechadura Tipo eDP.

NorMAs Aplicáveis:
en60439-3 e rTIebT
baseado no documento normativo da eDP DIT-C14-
140/n
IP41 IK10.

cArActerísticAs:
Corte geral tetrapolar.
barramento mínimo 100m2.
Condutores de secção mínima 10m2.
Corta-circuitos fusível tamanho 22x58.
Saídas a bornes.
barramento de terra na caixa de saída.
Caixa de ligador amovível (opção).

NotA: Produtos à medida e sob consulta.

 03c16M6t-250A

 03c5t-125A
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QUaDroS De ColUna

AplicAções:
Quadro alimentado em sistema trifásico, directa-
mente por um ramal ou por um troço comum e 
destinado a alimentar colunas montantes e entra-
das de edifícios.

MAteriAis:
Caixas em poliéster reforçado com fibra de vidro 
cinza ral 7035.

NorMAs Aplicáveis:
en60439-3
nP 1271 (obsoleta desde 21-10-2009)
rTIebT
IP65 IK10

cArActerísticAs:
Fixação à superfície ou semi-encastrada.
Caixas de protecção de saídas, equipada com fusí-
veis nh/cilíndricos.
Caixa de barramento equipada com barramentos de 
cobre electrolítico.
Caixa de corte geral, equipada com interruptor de 
corte geral tetrapolar com placa de protecção.

NotA: Produtos à medida e sob consulta.
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armárIoS De ConTaGem InDIreCTa 
Para baIxa TenSão eSPeCIal (bTe)

AplicAções:
Quadro de contagem indirecta para instalações em 
baixa Tensão com potência contratada superior a 
41,4KVa. este quadro é composto por:
- Caixa de Contagem indirecta para alojamento do 
contador e do modem (fornecidos pela eDP), forne-
cida com régua de terminais qualificada pela eDP 
(Dma-C17-511/n) e porta com sistema de fecho em 
3 pontos preparado para canhão Perfil europeu em 
uso na eDP.
- Caixa de alojamento dos TI’s composta por barra-
mentos em cobre de secção adequada às correntes 
envolvidas (125a, 250a e 400a).
- (opcional) Portinhola P400 de acordo com o Dma-
C62-807/n.

MAteriAis:
Caixa em poliéster reforçado com fibra de vidro.

NorMAs Aplicáveis:
Classe II de isolamento rTIebT
IP65 IK10.

cAixA De ti’s:
Porta preparada para fechadura eDP perfil redondo 
tipo “ronis”.
Caixa de TI’s com barramentos cobre electrolítico 
apoiados em isoladores.

cAixA De coNtAGeM:
Porta com manípulo de fecho em 3 pontos prepara-
da para fechadura eDP canhão perfil europeu.
régua de terminais de contagem (Dma-C17-511/n).

portiNHolA De eNtrADA:
Porta com manípulo de fecho em 3 pontos prepara-
da para fechadura eDP canhão perfil europeu.
Portinhola de entrada (P400) conforme Dma-C62-
807/n.

NotA: outras configurações sob consulta.

referência Designação

03Bte-125A Quadro de contagem bTe 125a c/ cx TI’ e cx de telecontagem

03Bte-250A Quadro de contagem bTe 250a c/ cx TI´s e cx de telecontagem

03Bte-400A Quadro de contagem bTe 400a c/ cx TI´s e cx de telecontagem

03Bte-p400-125A Quadro de contagem bTe 125a c/ Cx TI´s P400 e cx de telecontagem

03Bte-p400-250A Quadro de contagem bTe 250a c/ Cx TI´s P400 e cx de telecontagem

03Bte-p400-400A Quadro de contagem bTe 400a c/ Cx TI´s P400 e cx de telecontagem

2 cx (contagem+TI)

3 cx 
(contagem+TI+Portinhola)

 03Bte-p400-125A

 03Bte-125A
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m

15 cm mímimo

1 m

0

1
Protegido contra corpos
sólidos superiores a
50 mm (ex.: contactos
involuntários da mão).

Sem protecção.

2

3

4

5

6

Protegido contra corpos
sólidos superiores a
12,5 mm (ex.: dedos da
mão).

Protegido contra corpos
sólidos superiores a
2,5 mm (ex.: ferramen-
tas, fios).

Protegido contra corpos
sólidos superiores a 
1 mm (ex.: ferramentas 
finas, fios de pouco 
diâmetro).

Protegido contra
penetração de poeiras.

Totalmente protegido
contra penetração de
poeiras.

0

1 Protegido contra quedas
verticais de água
(condensação).

Sem protecção.

2

3

4

5

6

Protegido contra quedas
de gotas de água até 15º
da vertical.

Protegido contra água da
chuva até 60º da vertical.

Protegido contra
projecção de água em
todas as direcções.

Protegido contra
jactos de água em
todas as direcções.

Protegido contra
projecção de água
semelhantes a vaga
de mar.

7 Protegido contra
efeitos de emersão.

8 Protegido contra
efeitos de emersão
prolongada sob pressão

Protecção contra corpos sólidos
Primeiro Algarismo

IP

Protecção contra água
Segundo Algarismo

IP

Protecção contra
impactos mecânicos

IK

Índices de Protecção IP e IK
Define o grau de protecção às poeiras, humidades e impactos mecânicos, 
segundo as normas EN 60529 e EN 62262.

00

01 Energia de
choque 0,150 J

Sem protecção.

02 Energia de
choque 0,200 J

03 Energia de
choque 0,350 J

04 Energia de
choque 0,500 J

05 Energia de
choque 0,700 J

06 Energia de
choque 1,00 J

07 Energia de
choque 2,00 J

08 Energia de
choque 5,00 J

09 Energia de
choque 10,00 J

10 Energia de
choque 20,00 J
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os nossos certificados.

pt2012.v2
Salvo erro tipográfico.

as características dos produtos podem sofrer alterações sem aviso prévio.

Digi ta l Impuls e
www.digitalimpulse.pt
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