
DESCRIÇÃO

Dispositivo de fecho em fundição de grafite esferoidal,
concebido para as caixas de visita rectangulares, do tipo
NR, nas infra-estruturas de telecomunicações.

Tampas triangulares articuladas, da classe D400, que
conciliam a facilidade e segurança na abertura com a
estabilidade e silêncio característico das tampas trípodes.

Tampas com abertura sequencial encravada, com
numeração da abertura/fecho indicada na tampa. Sistema
de bloqueio de segurança (anti-retorno) aos 90º e
possibilidade de extracção na posição vertical. O sistema
de fecho opcional só será necessário instalar na 1ª tampa.
Pegas de içamento concebidas para serem manuseadas
com as chaves de manobras das principais operadoras de
telecomunicações.

Aro monobloco em fundição de grafite esferoidal, de
grandes dimensões, optimizado para armar o betão
envolvente, assegurando uma longevidade à fundação do
dispositivo e a resistência aos esforços de torção. O aro
está munido de ilhós para facilitar o manuseamento do
dispositivo em obra.

TAMPA RASA ARTICULADA - TIPO NR2 D400

CARACTERÍSTICAS:

• Tampa em ferro fundido de grafite esferoidal (dúctil), EN-GJS-500-7, segundo EN 1563:1997;
• Quatro tampas triangulares articuladas;
•Abertura das tampas a 110º deixando 2 lados opostos livres;
• Fecho por bloqueio sucessivo das tampas com opção de fecho na tampa de serviço;
• Bloqueamento de segurança aos 90º prevenindo o fecho acidental e extraível na posição vertical;
•Aro em fundição optimizado para chumbar no betão envolvente;
• Pintura negra de protecção;
• Conforme NP EN 124:1995, classe D400.

LOCALDE INSTALAÇÃO:

Vias de circulação (incluindo ruas para peões), bermas estabilizadas e parques de estacionamento
para todo os tipos de veiculos rodoviários.

A CAPA Drain reserva-se ao direito de proceder a alterações no produto sem aviso prévio.

DESENHOS

www.capadrain.com

Tripoidal

Ref Modelo A xA1 2 O xO1 2 H Nº Tampas Classe
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