
DESCRIÇÃO:
CCM com estrutura modular aparafusada, base soleira, dividido internamente em
até 12 compartimentos fixos separados por meio de divisão ou barreira com placa
de montagem interna fixa, porta frontal e flange lateral para passagem de cabos,
compartimentos superior, inferior e canal lateral para saída de cabos, porta
traseira, estrutura e fechamentos na cor bege RAL 7032, placa montagem zincada
ou na cor laranja RAL 2003.

APLICAÇÃO:
Indicado para instalações industriais para acomodar equipamentos para Proteção,
Seccionamento e Manobra de Cargas. Apresenta compartimentos individuais
visando garantir a máxima continuidade de operação, acesso seguro aos
operadores, pessoas não qualificadas e serviços de manutenção. Os
compartimentos fixos isolados uns dos outros objetiva a proteção contra contato
com partes perigosas de compartimentos adjacentes e contra passagem de corpos
estranhos sólidos de uma unidade a outra, sendo classificados em 06 tipos de
modulação com barreira: 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS:
� Estrutura e base soleira em chapa de aço carbono 2,65/2,35mm;
� Placa de Montagem: construídas em chapa de aço carbono 2,65/2,25 mm;
� Perfís estruturais verticais e horizontais perfurados de 25 em 25mm;
� Portas construídas em chapa 2,00mm; dobradiças internas abertura ângulo 180º;
� Fecho rápido maçaneta mini com chave Yale;
� Tampas laterais, superior e inferior em chapa de aço carbono 2,00mm;
� Tampa inferior bipartida;
� Laterais removíveis para acesso;
� Pontos de aterramento na estrutura, placa de montagem e porta;
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� Pontos de aterramento na estrutura, placa de montagem e porta;
� Perfis de vedação em todas as partes removíveis;
� Olhais ou cantoneira para içamento;
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Grau de proteção: IP-54 – norma IEC 60529:
5 - proteção contra penetração de pó – sem depósito prejudicial;
4 - proteção contra respingos de água provenientes de qualquer direção.
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