
Acessórios
Acessories

Capots
Cápsula em material polimérico com dupla função:

Embelezamento
Protecção dos chumbadouros

Hoods
Polymeric capsule with dual function:

Aesthetics
Protection of anchor bolts
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SCC-4 M27

Chumbadouros
Varões em aço electrozincado, roscados numa das 
extremidades, que são embutidos no maciço de betão 
e têm a função de fixar as colunas pela flange.

Anchor Bolts
Electrozincated steel bars threaded at one end and 
embedded in the concrete block. These bolts are 
responsible for the anchorage of the column.

ROSCA
THREAD

CÓDIGO
CODE c h1 h2

M16 ST-CH2 100 120 180

M20 ST-CH4 100 120 380

M27 ST-CH5 100 220 980

Maciços
Bloco de betão onde são fixadas as colunas por meio 
dos chumbadouros (já embutidos no maciço). As suas 
dimensões são adequadas à imobilização e segurança da 
coluna. Existem três modelos de maciços em função da 
altura da coluna que será fixada.

Concrete blocks
Block of concrete where the columns are fixed by anchor 
bolts (already embedded in the concrete). Its dimensions 
are adequate for the restraint and safety of the column. 
There are three models of blocks depending on the 
height of the column to be set.

H.COLUNA
H.COLUMN

MACIÇO
BLOCK A B H PESO

WEIGHT

m código mm mm mm kg

h  6 M1 600 400 600 300

6 < h  10 M3 700 500 900 650

10 < h  12 M4 700 500 1000 750

h2 h1

c

colunas e torres
columns and towers



Coffret de ligação 
Fuse box
Invólucro em material polimérico onde são alojados os 
seccionadores, fusíveis e placas de bornes. O coffret é 
colocado no compartimento eléctrico das colunas, fixado 
por parafusos e acessível através da abertura de visita.

Características técnicas
Concepção robusta
Corta-fusível F/N
Fusível 6A 10x38 gG
Placa de bornes com ligadores em latão
Equipamento com marcação CE
Índice de estanquicidade: IP23
Classe eléctrica II

Polymer casing where the isolators, fuses and terminal 
boards are housed. The box is placed in the electrical 
compartment of the columns, fixed by screws and 
accessible by the door opening.

Technical characteristics
Hard case
Isolator F/N
Fuse 6A 10x38 gG
Terminal board with brass blocks
Equipment with CE mark
Degree of protection: IP23
Electrical class: II
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SECCIONADORES
ISOLATOR

3 FASES
3 PHASE

1 N EUTRO
1 NEUTRAL

SCL-1 1 2 pólos 3 pólos

SCL-1/3 1 3 pólos 3 pólos

SCL-2 2 2 pólos 3 pólos

SCL-2/3 2 3 pólos 3 pólos

Modelos de coffret 
Fuse box models
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colunas e torres
columns and towers


