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IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10  

A gama de armários de porta dupla e de montagem 
na parede em aço macio, MAD, é ideal para instalação 
em espaços reduzidos onde uma porta única, quando 
aberta, ocuparia demasiado espaço na área à frente 
do armário. A capacidade de carga das portas também 
aumenta se for dividida por duas portas. Com um 
grau de proteção IP 55, os componentes no interior do 
armário estão bem protegidos, o que torna esta gama 
ideal para diversas aplicações diferentes.

Material: Corpo: Aço macio de 1.5 mm. Placa passa-cabos: Aço 
macio de 1.4 mm. Porta: Aço macio de 2 mm. Placa de montagem: 
Aço galvanizado de 2 mm / 2.5 mm MAD1001030R5 e superior.

Estrutura: Dobrado e soldado longitudinalmente. Quatro 
furos com 8.5 mm de diâmetro para fixação mural, 
embutidos 2 mm (20.4 mm de diâmetro) permitindo a 
circulação do ar entre a parede e a traseira do armário.

Porta: Porta montada com abertura de 130°. Dobradiças escondidas 
desmontáveis com veio. Pernos soldados interiores M6 para perfis de 
montagem para porta MMDP. Dois perfis de montagem amovíveis na 
porta do lado direito e dois na porta do lado esquerdo. A estanquecidade 
é assegurada por meio de uma junta de poliuretano injectado.

Fechadura: Fechadura personalizada com duplo orifício no 
suporte da fechadura para abertura fácil da porta. Canhão 
DIN de 3 mm e 90° de angulo de movimento de abertura. 
Sistema de fecho interno de varas com três pontos de fixação. 
Estão disponíveis outros canhões como acessórios.

Platinas montagem: A platina de montagem está marcada 
verticalmente em intervalos de 10 mm para facilitar o posicionamento 
horizontal das calhas ou dos equipamentos. Na parte superior e 
inferior existem furos para facilitar a fixação de cabos. Rebites 
soldados M8 fixados à parte traseira do armários. Nos armários 
com altura de 800 mm ou superior, as arestas estão reforçados 
estando todas elas dobradas. Pode ser ajustado a profundidade 
da platina de montagem utilizando o acessório AMG.

Tampa para saída de cabos: Encontra-se na parte inferior do armário 
para facilitar a instalação de cabos na platina de montagem.

Protecção: IP 55 | TYPE 12, 13 | IK 10. Para instalações no 
exterior, é recomendável colocar um tejadilho ARF e revestimento 
de tinta de 100% poliéster é recomendado. A resistência 
à corrosão devem ser tomadas em consideração.

Acabamento: Pintura electrostática a pó em 
RAL 7035, com acabamento texturado.

Fornecimento: Armário com portas e placa de montagem 
(não incluída com os números de item terminados em PER5). 
Dois perfis de montagem em cada porta. Placa(s) passa-
cabos com junta(s), chave metálica de dupla barra de 3 mm e 
acessórios de montagem. Capacidades de ligação à terra.
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Com platina de montagem

Dimensão do armário Dimensão platina 
montagem Abertura de saída de cabos

A L P a l p Tamanho Tipo
Nº de 

tampas de 
cabos

Nº de 
fechaduras Ref.

600 800 300 570 750 282 310 × 96 2 2 1* MAD0608030R5
800 1200 300 770 1150 282 510 × 96 4 2 1* MAD0801230R5

1000 1000 300 970 950 282 410 × 96 3 2 1* MAD1001030R5
1200 1000 300 1170 950 282 410 × 96 3 2 1* MAD1201030R5
1200 1200 300 1170 1150 282 510 × 96 4 2 1* MAD1201230R5
1400 1000 300 1370 950 282 410 × 96 3 2 1* MAD1401030R5

Sem platina de montagem
Dimensão do armário Abertura de saída de cabos

A L P Tamanho Tipo Nº de tampas 
de cabos

Nº de 
fechaduras Ref.

600 800 300 310 × 96 2 2 1* MAD0608030PER5
800 1200 300 510 × 96 4 2 1* MAD0801230PER5

1000 1000 300 410 × 96 3 2 1* MAD1001030PER5
1200 1000 300 410 × 96 3 2 1* MAD1201030PER5
1200 1200 300 510 × 96 4 2 1* MAD1201230PER5
1400 1000 300 410 × 96 3 2 1* MAD1401030PER5

 * Fechadura de varões com três pontos de fixação.
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