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Sistemas para entrada de cabos LES
Bucins

ESM 16
Bucim
para entradas métricas M 16
Gama

de vedação Ø 4,8-11 mm
de passagem Ø 16,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

ESM 20
Bucim
para entradas métricas M 20
Gama

de vedação Ø 6-13 mm
de passagem Ø 20,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

ESM 25
Bucim
para entradas métricas M 25
Gama

de vedação Ø 9-17 mm
de passagem Ø 25,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício
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ESM 32
Bucim
para entradas métricas M 32
Gama

de vedação Ø 9-23 mm
de passagem Ø 32,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

ESM 40
Bucim
para entradas métricas M 40
Gama

de vedação Ø 17-30 mm
de passagem Ø 40,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício
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Bucins cónicos escalonados

STM 16
Bucim cónico escalonado
para entradas métricas M 16
Gama

de vedação Ø 3,5-12 mm
de passagem Ø 16,5 mm
Espessura da parede 1,5-4 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

STM 20
Bucim cónico escalonado
para entradas métricas M 20
Gama

de selagem Ø 5-16 mm
de passagem Ø 20,5 mm
Espessura da parede 1,5-4 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

STM 25
Bucim cónico escalonado
para entradas métricas M 25
Gama

de vedação Ø 5-21 mm
de passagem Ø 25,5 mm
Espessura da parede 1,5-4 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício
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STM 32
Bucim cónico escalonado
para entradas métricas M 32
Gama

de vedação Ø 13-26,5 mm
de passagem Ø 32,5 mm
Espessura da parede 1,5-4 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

STM 40
Bucim cónico escalonado
para entradas métricas M 40
Gama

de vedação Ø 13-34 mm
de passagem Ø 40,5 mm
Espessura da parede 1,5-4 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício
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Bucins cónicos

EDK 16
Bucim cónico
para entradas métricas M 16
Gama

de vedação Ø 5-10 mm
de passagem Ø 16,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

EDK 20
Bucim cónico
para entradas métricas M 20
Gama

de vedação Ø 6-13 mm
de passagem Ø 20,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

EDK 25
Bucim cónico
para entradas métricas M 25
Gama

de vedação Ø 9-17 mm
de passagem Ø 25,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício
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EDK 32
Bucim cónico
para entradas métricas M 32
Gama

de vedação Ø 8-23 mm
de passagem Ø 32,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

EDK 40
Bucim cónico
para entradas métricas M 40
Gama

de vedação Ø 11-30 mm
de passagem Ø 40,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,5 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício
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Bucins para tubos

EDR 16
Bucim para tubos
para entradas métricas M 16
Ligação

de tubos M 16
de passagem Ø 16,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,2 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

EDR 20
Bucim para tubos
para entradas métricas M 20
Ligação

do tubos M 20
de passagem Ø 20,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,2 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

EDR 25
Bucim para tubos
para entradas métricas M 25
Ligação

de tubos M 25
de passagem Ø 25,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,2 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício
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EDR 32
Bucim para tubos
para entradas métricas M 32
Ligação

para tubo M 32
de passagem Ø 32,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,2 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício

EDR 40
Bucim para tubos
para entradas métricas M 40
Ligação

do tubo M 40
de passagem Ø 40,5 mm
Espessura da parede 1,5-3,2 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Orifício
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Bucins com porca para entradas métricas

AKM 12
Bucim com porca para entradas métricas M 12
Gama

de vedação Ø 4-6 mm
ISO M 12 x 1,5
Orifício de passagem Ø 12,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Rosca

Binário de aperto

0,9 Nm

AKM 16
Bucim com porca para entradas métricas M 16
Gama

de vedação Ø 5-10 mm
ISO M 16 x 1,5
Orifício de passagem Ø 16,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Rosca

Binário de aperto

3,0 Nm

AKM 20
Bucim com porca para entradas métricas M 20
Gama

de vedação Ø 6,5-13,5 mm
com rosca ISO M20 x 1,5
Orifício de passagem Ø 20,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
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Bucim

Binário de aperto

4,0 Nm

AKM 25
Bucim com porca para entradas métricas M 25
Gama

de vedação Ø 11-17 mm
ISO M 25 x 1,5
Orifício de passagem Ø 25,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Rosca

Binário de aperto
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Bucins com porca para entradas métricas

AKM 32
Bucim com porca para entradas métricas M 32
Gama

de vedação Ø 15-21 mm
ISO M 32 x 1,5
Orifício de passagem Ø 32,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Rosca

Binário de aperto

10,0 Nm

AKM 40
Bucim com porca para entradas métricas M 40
Gama

de vedação Ø 19-28 mm
ISO M 40 x 1,5
Orifício de passagem Ø 40,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Rosca

Binário de aperto

10,0 Nm

AKM 50
Bucim com porca para entradas métricas M 50
Gama

de vedação Ø 27-35 mm
ISO M 50 x 1,5
Orifício de passagem Ø 50,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Binário de aperto
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Rosca

10,0 Nm

AKM 63
Bucim com porca para entradas métricas M 63
Gama

de vedação Ø 35-42 mm
ISO M 63 x 1,5
Orifício de passagem Ø 63,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Rosca

Binário de aperto

10,0 Nm
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Bucins com porca para entradas métricas

ASS 12
Bucim com porca para entradas métricas M 12
Gama

de vedação Ø 2-5 mm
ISO M 12 x 1,5
Orifício de passagem Ø 12,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Cor: preto, RAL 9005
Rosca

Binário de aperto

0,9 Nm

ASS 16
Bucim com porca para entradas métricas M 16
Gama

de vedação Ø 3-10 mm
ISO M 16 x 1,5
Orifício de passagem Ø 16,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Cor: preto, RAL 9005
Rosca

Binário de aperto

3,0 Nm

ASS 20
Bucim com porca para entradas métricas M 20
de vedação Ø 5-13 mm
com rosca ISO M20 x 1,5
Orifício de passagem Ø 20,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Cor: preto, RAL 9005

Sistemas para entrada
de cabos LES

Gama

Bucim

Binário de aperto

4,0 Nm

ASS 25
Bucim com porca para entradas métricas M 25
Gama

de vedação Ø 8-17 mm
ISO M 25 x 1,5
Orifício de passagem Ø 25,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Cor: preto, RAL 9005
Rosca

Binário de aperto
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Bucins com porca para entradas métricas

ASS 32
Bucim com porca para entradas métricas M 32
Gama

de vedação Ø 12-21 mm
ISO M 32 x 1,5
Orifício de passagem Ø 32,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Cor: preto, RAL 9005
Rosca

Binário de aperto

10,0 Nm

ASS 40
Bucim com porca para entradas métricas M 40
Gama

de vedação Ø 16-28,5 mm
ISO M 40 x 1,5
Orifício de passagem Ø 40,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Cor: preto, RAL 9005
Rosca

Binário de aperto

10,0 Nm

ASS 50
Bucim com porca para entradas métricas M 50
Gama

de vedação Ø 21-35 mm
ISO M 50 x 1,5
Orifício de passagem Ø 50,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Cor: preto, RAL 9005
Binário de aperto
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Rosca

10,0 Nm

ASS 63
Bucim com porca para entradas métricas M 63
Gama

de selagem: Ø 20-48 mm
ISO M 63 x 1,5
Orifício de passagem Ø 63,3 mm
Espessura da parede até 3 mm
com contraporca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Cor: preto, RAL 9005
Rosca

Binário de aperto

10,0 Nm
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Bucins com ventilação integrada

Conjugação da ventilação com
a entrada de cabos!

A ventilação do invólucro é condicionada através de um bucim com ventilação
integrada que não afeta o índice de proteção requerido.

De um modo geral, em invólucros fechados a formação de condensação, não
pode ser evitada em áreas de instalação
com gradientes de temperatura elevados.

Através de uma membrana integrada respirável, os bucins com ventilação
integrada garantem a compensação necessária de pressão entre o interior do
invólucro e o ar ambiente.

Previne a
entrada de
humidade do
exterior através
desta membrana.

Sulcos para renovação do ar

Como consequência, a água
acumulada seca pela troca de ar ou
naturalmente ao longo do tempo.
Ao mesmo tempo o índice de proteção da caixa é garantido (até IP 67)!

Sistemas para entrada
de cabos LES

Os bucins com ventilação integrada permitem a entrada de cabos e
adicionalmente a compensação de
pressão.
Os bucins com ventilação integrada
previnem a acumulação de condensação
que pode ser formada, entre outras
causas, por grandes gradientes de
temperatura como alterações climáticas
ou exposição intensiva à radiação solar,
nos invólucros com elevado índice de
proteção.

2 in 1
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Vantagens da utilização de bucins com ventilação integrada:

Conjugação da entrada de cabos com a ventilação!

Índice de proteção do invólucro é garantido

Sistemas para entrada de cabos LES
Bucins com ventilação integrada

KBM 20
Bucim com ventilação integrada
para entradas métricas M 20
Para

a redução de água de condensação através de compensação da pressão
de vedação Ø 6-13 mm
Bucim com rosca ISO M20 x 1,5
Orifício de passagem Ø 20,5 mm
Espessura da parede até 3,5 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Para não exceder o limite de fuga de 0,07 bar com compensação de pressão,
deve ser utilizado um bucim M20 com ventilação integrada a cada 6 litros (6000 cm³)
de volume da caixa
Exemplo: caixa com 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litros.
Quantidade bucins com ventilação integrada necessários M20 ≥ 3 peças.
Em caso de uso de diferentes tamanhos de bucins, os valores podem ser somados para
os volumes da caixa de acordo com os bucins com ventilação integrada utilizados.
Se a quantidade de bucins com ventilação integrada necessários para a compensação da
pressão for maior do que o número de bucins necessários para a entrada de cabos, os
bucins com ventilação integrada não utilizados podem ser vedados com tacos de selagem.
Cor: cinzento, RAL 7035
Gama

Binário de aperto

3,0 Nm

KBM 25
Bucim com ventilação integrada
para entradas métricas M 25
Para

a redução de água de condensação através de compensação da pressão
de vedação Ø 9-17 mm
Rosca ISO M 25 x 1,5
Orifício de passagem Ø 25,5 mm
Espessura da parede até 3,5 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
De modo a não exceder o limite de fuga de 0,07 bar com compensação de pressão,
a cada 10 litros (10000 cm³) de volume de caixa deverá ser aplicado um bucim
com ventilação integrada M25.
Exemplo: caixa com 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litros.
Quantidade de bucins com ventilação integrada necessários M25 ≥ 2 peças.
Em caso de uso de diferentes tamanhos de bucins, os valores podem ser somados para
os volumes da caixa de acordo com os bucins com ventilação integrada utilizados.
Se a quantidade de bucins com ventilação integrada necessários para a compensação da
pressão for maior do que o número de bucins necessários para a entrada de cabos, os
bucins com ventilação integrada não utilizados podem ser vedados com tacos de selagem.
Cor: cinzento, RAL 7035
Binário de aperto
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Gama

4,0 Nm

Bucins com ventilação
integrada
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Bucins com ventilação integrada

KBM 32
Bucim com ventilação integrada
para entradas métricas M 32
Para

a redução de água de condensação através de compensação da pressão
de vedação Ø 13-21 mm
Rosca ISO M 32 x 1,5
Orifício de passagem Ø 32,5 mm
Espessura da parede até 3,5 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
De modo a não exceder o limite de fuga de 0,07 bar com a compensação de pressão,
deverá ser utilizado a cada 12 litros (12000 cm³) de volume de caixa um bucim
com ventilação integrada M32.
Exemplo: caixa com dimensões 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litros.
Número de bucins com ventilação integrada necessários M32 ≥ 2 unidades.
Em caso de uso de diferentes tamanhos de bucins, os valores podem ser somados para
os volumes da caixa de acordo com os bucins com ventilação integrada utilizados.
Se a quantidade de bucins com ventilação integrada necessários para a compensação da
pressão for maior do que o número de bucins necessários para a entrada de cabos, os
bucins com ventilação integrada não utilizados podem ser vedados com tacos de selagem.
Cor: cinzento, RAL 7035
Gama

Binário de aperto

4,0 Nm

KBM 40
Bucim com ventilação integrada
para entradas métricas M 40
Para

a redução de água de condensação através de compensação da pressão
de vedação Ø 16-28 mm
Rosca ISO M 40 x 1,5
Orifício de passagem Ø 40,5 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Para não exceder o limite de fuga de 0,07 bar com compensação de pressão,
deve ser utilizado um bucim M40 com ventilação integrada a cada 16 litros
(16000 cm³) de volume da caixa
Exemplo: caixa com 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litros.
Quantidade de bucins com ventilação integrada necessários KB. 40 (M40) ≥ 1 peça.
Em caso de uso de diferentes tamanhos de bucins, os valores podem ser somados para
os volumes da caixa de acordo com os bucins com ventilação integrada utilizados.
Se a quantidade de bucins com ventilação integrada necessários para a compensação da
pressão for maior do que o número de bucins necessários para a entrada de cabos, os
bucins com ventilação integrada não utilizados podem ser vedados com tacos de selagem.
Cor: cinzento, RAL 7035
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Bucins com ventilação integrada

KBS 20
Bucim com ventilação integrada
para entradas métricas M 20
Para

a redução de água de condensação através de compensação da pressão
de vedação Ø 6-13 mm
Bucim com rosca ISO M20 x 1,5
Orifício de passagem Ø 20,5 mm
Espessura da parede até 3,5 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Para não exceder o limite de fuga de 0,07 bar com compensação de pressão,
deve ser utilizado um bucim M20 com ventilação integrada a cada 6 litros (6000 cm³)
de volume da caixa
Exemplo: caixa com 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litros.
Quantidade bucins com ventilação integrada necessários M20 ≥ 3 peças.
Em caso de uso de diferentes tamanhos de bucins, os valores podem ser somados para
os volumes da caixa de acordo com os bucins com ventilação integrada utilizados.
Se a quantidade de bucins com ventilação integrada necessários para a compensação da
pressão for maior do que o número de bucins necessários para a entrada de cabos, os
bucins com ventilação integrada não utilizados podem ser vedados com tacos de selagem.
Cor: preto, RAL 9005
Gama

Binário de aperto

3,0 Nm

KBS 25
Bucim com ventilação integrada
para entradas métricas M 25
Para

a redução de água de condensação através de compensação da pressão
de vedação Ø 9-17 mm
Rosca ISO M 25 x 1,5
Orifício de passagem Ø 25,5 mm
Espessura da parede até 3,5 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
De modo a não exceder o limite de fuga de 0,07 bar com compensação de pressão,
a cada 10 litros (10000 cm³) de volume de caixa deverá ser aplicado um bucim
com ventilação integrada M25.
Exemplo: caixa com 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litros.
Quantidade de bucins com ventilação integrada necessários M25 ≥ 2 peças.
Em caso de uso de diferentes tamanhos de bucins, os valores podem ser somados para
os volumes da caixa de acordo com os bucins com ventilação integrada utilizados.
Se a quantidade de bucins com ventilação integrada necessários para a compensação da
pressão for maior do que o número de bucins necessários para a entrada de cabos, os
bucins com ventilação integrada não utilizados podem ser vedados com tacos de selagem.
Cor: preto, RAL 9005
Binário de aperto
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Bucins com ventilação integrada

KBS 32
Bucim com ventilação integrada
para entradas métricas M 32
Para

a redução de água de condensação através de compensação da pressão
de vedação Ø 13-21 mm
Rosca ISO M 32 x 1,5
Orifício de passagem Ø 32,5 mm
Espessura da parede até 3,5 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
De modo a não exceder o limite de fuga de 0,07 bar com a compensação de pressão,
deverá ser utilizado a cada 12 litros (12000 cm³) de volume de caixa um bucim
com ventilação integrada M32.
Exemplo: caixa com dimensões 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litros.
Número de bucins com ventilação integrada necessários M32 ≥ 2 unidades.
Em caso de uso de diferentes tamanhos de bucins, os valores podem ser somados para
os volumes da caixa de acordo com os bucins com ventilação integrada utilizados.
Se a quantidade de bucins com ventilação integrada necessários para a compensação da
pressão for maior do que o número de bucins necessários para a entrada de cabos, os
bucins com ventilação integrada não utilizados podem ser vedados com tacos de selagem.
Cor: preto, RAL 9005
Gama

Binário de aperto

4,0 Nm

KBS 40
Bucim com ventilação integrada
para entradas métricas M 40
Para

a redução de água de condensação através de compensação da pressão
de vedação Ø 16-28 mm
Rosca ISO M 40 x 1,5
Orifício de passagem Ø 40,5 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2: 960°C
Para não exceder o limite de fuga de 0,07 bar com compensação de pressão,
deve ser utilizado um bucim M40 com ventilação integrada a cada 16 litros (16000 cm³)
de volume da caixa
Exemplo: caixa com 27 cm x 27 cm x 17 cm = 12393 cm³ = 12,393 litros.
Quantidade de bucins com ventilação integrada necessários KB. 40 (M40) ≥ 1 peça.
Em caso de uso de diferentes tamanhos de bucins, os valores podem ser somados para
os volumes da caixa de acordo com os bucins com ventilação integrada utilizados.
Se a quantidade de bucins com ventilação integrada necessários para a compensação da
pressão for maior do que o número de bucins necessários para a entrada de cabos, os
bucins com ventilação integrada não utilizados podem ser vedados com tacos de selagem.
Cor: preto, RAL 9005
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Tacos de selagem

VSB 13
Taco de selagem
Diâmetro 13 mm
Para

selagem dos bucins com ventilação integrada M20 ou M25 não utilizados
ambiente - 25° a + 55°C
Cor: vermelho, RAL 3000
Temperatura

VSB 21
Taco de selagem
Diâmetro 21 mm
Para

selagem dos bucins com ventilação integrada M32 ou M40 não utilizados
ambiente - 25° a + 55°C
Cor: vermelho, RAL 3000
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Temperatura
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Tampas para compensação de pressão

BM 20G
Tampa para compensação de pressão
para entradas M 20
para

a redução de condensação de água através de
compensação da pressão nos quadros de distribuição
Bucim com rosca ISO M20 x 1,5
Orifício de passagem Ø 20,3 mm
Espessura da parede até 4 mm
com contraporca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Para que, em caso de compensação da pressão, o limite de fuga de 0,07
bar não seja ultrapassado, a cada 28 litros (28000 cm³) de volume de caixa deve ser aplicado um elemento de compensação da pressão BM 20G.
Exemplo: caixa com 30 cm x 60 cm x 17 cm = 30600 cm³ = 30,6 litros.
Número de BM 20G necessários = 2 peça.
Sujeito a alterações técnicas
Cor: cinzento, RAL 7035

22

13

31

M20x1,5

BM 40G
Tampa para compensação de pressão
para entradas M 40

Tampa para compensação
de pressão
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56

35

19

a redução de condensação de água através de
compensação da pressão nos quadros de distribuição
Rosca ISO M 40 x 1,5
Orifício de passagem Ø 40,3 mm
Espessura da parede até 8 mm
com contraporca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos) e
para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Para que, em caso de compensação da pressão, o limite de fuga de 0,07
bar não seja ultrapassado, a cada 122 litros (122000 cm³) de volume de
caixa deve ser aplicado um elemento de compensação da pressão BM 40G.
Exemplo: caixa com 60 cm x 60 cm x 17 cm = 61200 cm³ = 61,2 litros.
Número de BM 40G necessários = 1 peça.
Sujeito a alterações técnicas
Cor: cinzento, RAL 7035
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para

M40x1,5
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Bucins cónicos escalonados, retenção de cabos

KST 70
Bucim cónico escalonado
Gama

de vedação Ø 30-72 mm
de passagem Ø 83 mm
Espessura da parede 1,5-3 mm
Indicados para espaços interiores em ambientes normais e exteriores protegidos.
Temperatura ambiente - 25° a + 35° C
Teste de fio incandescente IEC 60695-2-11: 750 °C
Orifício

MV FP 66
Placa passa cabos com dois bucins cónicos escalonados
Com

bucins cónicos escalonados para entrada de cabos.
Com parafusos.
Gama de vedação Ø 30-72 mm
Espessura da parede no mínimo 1,5 mm

KHR 01
Anilhas para retenção de cabos
Diâmetro do cabo 6,5 - 14 mm
Kit

com 10 x 6 anilhas de retenção
unidades para diâmetro do cabo 6,5 - 10 mm
30 unidades para diâmetro do cabo 10 - 14 mm
30

KHR 02
Anilhas para retenção de cabos
diâmetro do cabo 10 - 16 mm
Kit

com 10 x 6 anilhas de retenção
unidades para diâmetro do cabo 10 - 14 mm
30 unidades para diâmetro do cabo 13 - 16 mm

Sistemas para entrada
de cabos LES
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Os diâmetros exteriores são valores médios de diferentes produtos.
Secção do cabo

NYM

NYY

1x4 mm²
1x6 mm²
1x10 mm²
1x16 mm²
1x25 mm²
1x35 mm²
1x50 mm²
1x70 mm²
1x95 mm²
1x120 mm²
1x150 mm²
1x185 mm²
1x240 mm²
1x300 mm²
2x1.5 mm²
2x2.5 mm²
2x4 mm²
2x6 mm²
2x10 mm²
2x16 mm²
2x25 mm²
2x35 mm²
3x1.5 mm²
3x2.5 mm²
3x4 mm²
3x6 mm²
3x10 mm²
3x16 mm²
3x25 mm²
3x35 mm²
3x50 mm²
3x70 mm²
3x95 mm²
3x120 mm²
3x150 mm²
3x185 mm²
3x240 mm²
3x25/16 mm²
3x35/16 mm²
3x50/25 mm²
3x70/35 mm²
3x95/50 mm²
3x120/70 mm²
3x150/70 mm²
3x185/95 mm²
3x240/120 mm²
3x300/150 mm²

Ø 8 mm
Ø 8.5 mm
Ø 9.5 mm
Ø 11 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 10 mm
Ø 11 mm
—
—
—
—
—
—
Ø 10.5 mm
Ø 11 mm
Ø 13 mm
Ø 15 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Ø 9 mm
Ø 10 mm
Ø 10.5 mm
Ø 12 mm
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Ø 16.5 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 21 mm
Ø 23 mm
Ø 25 mm
Ø 28 mm
Ø 30 mm
Ø 12 mm
Ø 13 mm
Ø 15 mm
Ø 16 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
—
—
Ø 12.5 mm
Ø 13 mm
Ø 16 mm
Ø 17 mm
Ø 19 mm
Ø 21 mm
Ø 26 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 27 mm
Ø 28 mm
Ø 32 mm
Ø 32-36 mm
Ø 37-41 mm
Ø 42 mm
Ø 46 mm
Ø 52 mm
Ø 57-63 mm
Ø 63-69 mm

NYCY
NYCWY
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 13 mm
Ø 14 mm
Ø 16 mm
Ø 17 mm
Ø 18 mm
Ø 21 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 27 mm
Ø 27 mm
Ø 32 mm
Ø 36 mm
Ø 40 mm
Ø 43 mm
Ø 47 mm
Ø 48-54 mm
Ø 60 mm
—

Secção do cabo

NYM

NYY

4x1.5 mm²
4x2.5 mm²
4x4 mm²
4x6 mm²
4x10 mm²
4x16 mm²
4x25 mm²
4x35 mm²
4x50 mm²
4x70 mm²
4x95 mm²
4x120 mm²
4x150 mm²
4x185 mm²
4x240 mm²
4x25/16 mm²
4x35/16 mm²
4x50/25 mm²
4x70/35 mm²
4x95/50 mm²
4x120/70 mm²
4x150/70 mm²
4x185/95 mm²
4x240/120 mm²
5x1.5 mm²
5x2.5 mm²
5x4 mm²
5x6 mm²
5x10 mm²
5x16 mm²
5x25 mm²
7x1.5 mm²
7x2.5 mm²
19x1.5 mm²
24x1.5 mm²

Ø 11 mm
Ø 12.5 mm
Ø 14.5 mm
Ø 16.5 mm
Ø 18.5 mm
Ø 23.5 mm
Ø 28.5 mm
Ø 32 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 12 mm
Ø 13.5 mm
Ø 15.5 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 26 mm
Ø 31.5 mm
Ø 13 mm
Ø 14.5 mm
—
—

Ø 13.5 mm
Ø 14.5 mm
Ø 17.5 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 23 mm
Ø 28 mm
Ø 26-30 mm
Ø 30-35 mm
Ø 34-40 mm
Ø 38-45 mm
Ø 42-50 mm
Ø 46-53 mm
Ø 53-60 mm
Ø 59-71 mm
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Ø 15 mm
Ø 16 mm
Ø 16.5 mm
Ø 19 mm
Ø 21 mm
Ø 24 mm
—
Ø 16 mm
Ø 16.5 mm
Ø 22 mm
Ø 25 mm

NYCY
NYCWY
Ø 14 mm
Ø 15 mm
Ø 17 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
Ø 23 mm
Ø 28 mm
Ø 29 mm
Ø 34 mm
Ø 37 mm
Ø 42 mm
Ø 47 mm
Ø 52 mm
Ø 60 mm
Ø 70 mm
Ø 30 mm
Ø 30 mm
Ø 36.5 mm
Ø 40 mm
Ø 44.5 mm
Ø 48.5 mm
Ø 53 mm
—
—
Ø 15 mm
Ø 17 mm
Ø 18 mm
Ø 20 mm
—
—
—
—
—
—
—

Descrição dos diâmetros exteriores dos cabos e respectivos bucins.
Diâmetro exterior dos cabos
Ø min. 3 mm
Ø min. 5 mm
Ø min. 6.5 mm
Ø min. 11 mm
Ø min. 15 mm
Ø min. 19 mm
Ø min. 27 mm
Ø min. 35 mm
Ø min. 4.8 mm
Ø min. 6 mm
Ø min. 9 mm
Ø min. 9 mm
Ø min. 17 mm
Ø min. 3.5 mm
Ø min. 5 mm
Ø min. 5 mm
Ø min. 13 mm
Ø min. 13 mm

Ø max. 6 mm
Ø max. 10 mm
Ø max. 13.5 mm
Ø max. 17 mm
Ø max. 21 mm
Ø max. 28 mm
Ø max. 35 mm
Ø max. 42 mm
Ø max. 11 mm
Ø max. 13 mm
Ø max. 17 mm
Ø max. 23 mm
Ø max. 30 mm
Ø max. 12 mm
Ø max. 16 mm
Ø max. 21 mm
Ø max. 26.5 mm
Ø max. 34 mm
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Entrada de cabos
AKM/ASS 12
AKM/ASS 16
AKM/ASS 20
AKM/ASS 25
AKM/ASS 32
AKM/ASS 40
AKM/ASS 50
AKM/ASS 63
ESM 16
ESM 20
ESM 25
ESM 32
ESM 40
STM 16
STM 20
STM 25
STM 32
STM 40

Diâmetro exterior dos cabos
Ø min. 5 mm
Ø min. 6 mm
Ø min. 9 mm
Ø min. 8 mm
Ø min. 11 mm
ligação de tubos
M 16
M 20
M 25
M 32
M 40

Ø max. 10 mm
Ø max. 13 mm
Ø max. 17 mm
Ø max. 23 mm
Ø max. 30 mm

Entrada de cabos
EDK 16
EDK 20
EDK 25
EDK 32
EDK 40
EDR 16
EDR 20
EDR 25
EDR 32
EDR 40

Sistemas para entrada de cabos LES
Bucins com porca para entradas PG

AKS 9
Bucim para entradas PG 9
Gama

de vedação Ø 4-8 mm
orifício de passagem Pg 9 Ø 15,5 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Para

AKS 11
Bucim para entradas PG 11
Gama

de vedação Ø 5-10 mm
orifício de passagem Pg 11 Ø 19 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Para

AKS 13,5
Bucim para entradas PG 13,5
Gama

de vedação Ø 6-12 mm
orifício de passagem Pg 13,5 Ø 21 mm
Espessura da parede até 3 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035

Sistemas para entrada
de cabos LES

Para

AKS 16
Bucim para entradas PG 16
Gama

de vedação Ø 10-14 mm
orifício de passagem Pg 16 Ø 23 mm
Espessura da parede até 4 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Para

AKS 21
Bucim para entradas PG 21
Gama

de vedação Ø 13-18 mm
orifício de passagem Pg 21 Ø 29 mm
Espessura da parede até 4 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Para
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Bucins com porca para entradas PG

AKS 29
Bucim para entradas PG 29
Gama

de vedação Ø 18-25 mm
orifício de passagem Pg 29 Ø 37,5 mm
Espessura da parede até 4 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Para

AKS 36
Bucim para entradas PG 36
Gama

de vedação Ø 22-32 mm
orifício de passagem Pg 36 Ø 47,5 mm
Espessura da parede até 5 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Para

AKS 42
Bucim para entradas PG 42
Gama

de vedação Ø 30-38 mm
orifício de passagem Pg 42 Ø 54,5 mm
Espessura da parede até 5 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035

Sistemas para entrada
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Para

AKS 48
Bucim para entradas PG 48
Gama

de vedação Ø 34-44 mm
orifício de passagem Pg 48 Ø 60 mm
Espessura da parede até 6 mm
Com alívio de tensão e porca
Indicados para interiores (ambientes normais ou exteriores protegidos)
e para exteriores (ambientes agressivos)
Temperatura ambiente - 25° a + 55°C
Teste de fio incandescente IEC 60 695-2-11: 960 °C
Cor: cinzento, RAL 7035
Para
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Informação Técnica
Dimensões

Bucins
em mm
ESM 16
ESM 20
ESM 25
ESM 32
ESM 40

A
16.5
20.5
26.0
33.0
41.0

B
22
26
31
38
46

B1
18.5
22.5
27.5
34.5
42.5

C
14.5
14.5
14.5
17.5
17.5

D
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5

Bucins ESM
Índice de proteção IP 55
Os bucins ESM são inseridos em
aberturas métricas.

Bucins cónicos
em mm
STM 16
STM 20
STM 25
STM 32
STM 40

A
13.2
18.0
21.6
27.6
33.6

B
21.2
25
30
37
45

B1
19
23
28
35
43

C
7.4
9.2
11.5
11.5
15.1

D
8.0
8.0
7.4
8.6
8.6

Bucins cónicos STM
Índice de proteção IP 55
Os bucins STM são inseridos em
aberturas métricas.

Bucins de encaixe
em mm
A
EDK 16
14,5
EDK 20
18,5
EDK 25
23,5
EDK 32
30,5
EDK 40
38,5

B
22
26
31
38
46

B1
18,5
22,5
27,5
34,5
42,5

C
13,5
14,5
14,5
19,5
19,5

D
8,5
8,5
8,5
8,5
8,5

Bucins de encaixe EDK
Índice de proteção IP 65
Os bucins EDK são inseridos em
aberturas métricas.

Einsteck-Rohrstutzen
in mm
A
EDR 16
20
EDR 20
24
EDR 25
29
EDR 32
36
EDR 40
44

B
22
26
31
38
46

B1
18.5
22.5
27.5
34.5
42.5

C
14.5
14.5
14.5
17.5
17.5

D
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5

Bucins para tubos EDR
Índice de proteção IP 65
Os bucins EDR são inseridos em
aberturas métricas.
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Bucins com porca AKM/ASS
com contraporca para alívio de tensão, Índice de
ISO
SW1
EK1
parte recta
entre
em mm
cantos Ø
AKM/ASS 12
M 12
15
16.4
AKM/ASS 16
M 16
20
22.0
AKM/ASS 20
M 20
24
26.5
AKM/ASS 25
M 25
29
32.0
AKM/ASS 32
M 32
36
39.7
AKM/ASS 40
M 40
46
50.5
AKM/ASS 50
M 50
55
60.0
AKM/ASS 63
M 63
68
74.7

Bucins com ventilação integrada KBM / KBS
com contraporca para alívio de tensão, Índice de
ISO
SW1
EK1
parte recta
entre
em mm
cantos Ø
KBM/KBS 20
M 20
24
27,0
KBM/KBS 25
M 25
29
32,0
KBM/KBS 32
M 32
36
40,0
KBM/KBS 40
M 40
46
50,5
Placa passa-cabos MV FP 66
Índice de protecção IP 55
Para adaptação em caixas produzidas em folha de aço
Espessura do material ≥ 1.5 mm
235,5

Ø 4,5
149,0
160,0

147,5
12,5

12,5

R30,0
237,0
248,0

11,0

11,0
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protecção IP 65
C
D
SW2

EKS

H

22
26
29
34
39
46
51
55

19.0
24.7
30.2
36.0
46.0
54.1
66.3
83.0

5
5
6
6
7
7
8
8

protecção IP 66 / IP 67
C
D
SW2
EK2

H

42
45
47
59

5
5
6
7

max.

parte recta

8
8
8
8
10
10
10
10

max.

8
8
10
10

17
22
27
32
41
50
60
75

entre
cantos Ø

parte recta

entre
cantos Ø

27
32
40
50

29,0
35,5
44,5
54,1
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Informação Técnica
Condições operacionais e de utilização

ESM ...
STM ...
EDK ...
EDR ...
KST...
MV FP 66
Áreas de aplicação

Temperatura ambiente
- Valor médio durante 24 horas
- Valor máximo
- Valor mínimo
Protecção contra o fogo
em caso de falhas internas

AKM ...
ASS ...

AKS ...
KBM ...
KBS ...

Para instalações interiores
(ambiente normal e/ou exterior
protegido)

Para instalações exteriores - ambientes agressivos

+ 35 °C
+ 40 °C
− 25 °C

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C

+ 55 °C
+ 70 °C
− 25 °C

Requisitos
colocados em dispositivos eléctricos, no âmbito de normais e leis que regulam a
operacionalidade do equipamento
Requisitos mínimos
- Teste de ﬁo incandescente conforme a norma IEC 60695-2-11:
- 650° C para caixas e bucins

Comportamento tóxico

750 °C
–
resistente ao fogo
auto-extinguível

960 °C
V-0
resistente ao fogo
auto-extinguível

960 °C
V-2
resistente ao fogo
auto-extinguível

Sem halogéneo
Sem silicone

Sem halogéneo
Sem silicone

Sem halogéneo
Sem silicone

“Sem halogéneo” em conformidade com a norma IEC 60754-2 “Métodos de teste comuns para
cabos - Determinação do montante de gás ácido de halogéneo”.
Para mais informações sobre as características do material, p.f. consulte a Informação Técnica.
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Resistência ao fogo
- Teste de ﬁo incandescente
conforme a norma
IEC 60695-2-11
- UL Subject 94

