CUTII DE PROTECTIE,
tip CPAD - M

DESCRIERE
Cutiile de protecţie tip CPAD – M sunt utilizate pentru protecţia aparaturii de automatizare
montate in spaţii deschise.
Aparatura montată in interiorul cutiilor de protecţie este ferită de acţiunea directă a
precipitaţiilor, a radiaţiilor solare si este protejată contra deteriorărilor mecanice.
Configuraţia de bază : cutia propriu – zisă, garnituri de etanşare, presetupe de cablu,
presetupe de ţeavă, sistem de incalzire (opţional), dispozitiv de închidere, şasie, sistem de montare
in mediu de lucru..
DATE TEHNICE
Cutiile de protecţia sunt executate din PREMIX având următoarele caracteristici :
- nu întreţine arderea, încadrându-se in clasa de ardere FV 2 (conform
STAS E 12267 – 84) ;
- nu se încarcă electrostatic, având rezistivitatea de suprafaţă maxim 1011cm (conform
STAS 6107-81) ;
Cutiile de protecţie echipate rezistenta electrica si termostat sau cu serpentină de încălzire,
asigură in interiorul cutiei o temperatură de minim +5°C, in condiţiile temperaturii mediului
ambiant de –33°C ;
Serpentina de încălzire rezistă la presiunea de 6 bar ;
Reperele metalice sunt protejate contra coroziunii prin acoperiri electrochimice. La cererea
beneficiarului se pot executa din oţel inox. Tevile de legătură sunt acoperite cu vopsea.
Temperatura mediului ambiant : (-33 … +70)°C ;
Grad de protecţie : IP 33 ;
Dimensiuni de gabarit : (425  245  280) mm – CPAD – 5 M
CODIFICARE :
CPAD - M
cu rezistenta / serpentină : 1a / 1b
fără rezistenta / serpentină : 0
cu balama cu reţinere : 1
fără balama cu reţinere : 0
cu sasiu L
:1
cu şasiu placă : 2
cu şasiu ţeavă : 3
cu geam (vizor ) : 1
fără geam (vizor) : 0
tip constructiv : 5
5
COMANDARE
In comandă se va specifica codul cutiei, specificaţia aparatelor (cod si număr de aparate),
dimensiunea si materialul ţevilor de impuls.
AMCO OTOPENI S.A. Telefon : 004 021 350 57 33 ; 351 67 34 Fax: 004 021 351.67.80 ;
E-mail : amco@amco-otopeni.ro ; Web site : www.amco-otopeni.ro
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