Box

Vedado, reforçado e leve!

Componentes
A Eurocab desenvolveu a Linha Box, linha de gabinetes
outdooor para uso em postes, semáforos e
aplicações elétricas.

Toda a eficiência que você precisa!
Teto
Teto em alumínio 1.0mm.
Com passagem de ar.

Cinta de Fixação para Poste
Cinta em aço inox 1.0mm.
Cantoneiras para amarração, parafusos e
porcas da cinta em aço inox.

Fechamento Superior
Fechamento em alumínio 1.0mm.
Sistema de ventilação natural.
Kit ventilador (opcional)

Tampa Traseira
Tampa em alumínio 1.0mm.
Manta de isolamento térmico.
Antivandalismo.

Porta
Porta em alumínio 1.0mm.
Sistema de Filtragem de ar.
Antivandalismo.

Estrutura
Estrutura em aço 1.0mm

Laterais
Laterais em alumínio 1.0mm.
Manta de isolamento térmico.
Antivandalismo.

Vedação até IP55

Compartimento de
Equipamentos

Base Inferior
Base em alumínio 1.5mm

Banco de Baterias

Características Técnicas

Gabinete outdoor com parade em alumínio e
com manta para vedação térmica.
Teto com defletor Solar.
Refrigraração por ventilação natural ou forçada,
com até 2 ventiladores axiais instalados no teto (opcional).

1U = 44,45mm

Filtro automotivo instalado na porta para evitar a entrada
de poeira e pequenos insetos.
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Tela anti insetos instalada no teto para evitar a entrada de
pequenos insetos.
Fecho lingueta com manopla e chave Yale (segredo),
no compartimento de equipamentos e no banco de baterias.
Totalmente desmontável (montagem deve ser feita por pessoa
qualificada, requer aplicação de adesivos de vedação,
ferramentas convencionáis e rebitadeira).
Sistema de fixação em poste através de cinta em inox,
parafusos e peças de aperto, também em inox.
Caixa de baterias em alumínio 1.5mm,
totalmente vedada com respiro para exaustão de gases
de bateria, bandeja para apoio das baterias.
Totalmente configurável, pode ser utilizado o compartilhamento
para equipalemtos com ou sem base e com ou
sem banco de baterias.
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Opções de acabamento:

Bege RAL7032

Cinza RAL7035

Preto RAL9011

Mais cores sob consulta

www.eurocab.com.br
vendas@eurocab.com.br
Av. das Industrias, 121 - Distrito Industrial - Jundiaí/SP CEP: 13213-100
tel: +55 11 4492-5808

