68 Q-MC
As Torretas 68 Q-MC são a solução ideal para a distribuição de serviços
e energia em Parques de Campismo e Instalações Portuárias. Este
sistema de pimenteiros combinam o design com o elevado
desempenho e a máxima durabilidade contra agentes atmosféricos e
químicos.

Principais vantagens da gama 68 Q-MC
Inúmeras
Aplicações
A gama de terminais compactos 68
Q-MC está disponível em
Termoplástico ou Inox. A solução
ideal para Parques de Campismo,
Marinas, Zonas de Estacionamento
para Autocaravanas, Parques e
Jardins.

Sistema Electrónico
O 68 Q-MC pode ser equipado com um
sistema de gestão eletrónica para
acompanhar e monitorar o estado dos
terminais em tempo real. Isto é, gerir o
consumo de energia e abastecimento
de água. Além disso, é possível
escolher entre dois sistemas, com
várias escolhas de conﬁguração:
-MODO PRÉ PAGO
-MODO CENTRALIZADO

Design e Estética

Controlo de Acessos

Excelente design com linhas
arredondadas e dois acabamentos:
aço inoxidável e tecnopolímero em
azul ou branco, semelhante ao tom
do céu e do mar.

O controlo dos acessos pode ser
integrado no sistema através do leitor
«transponder», com gestão eletrónica
para permitir o acesso de pessoas a
determinadas áreas ou para permitir o
uso de serviços especíﬁcos.
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Versões compactas em
tecnopolímero e de alta
capacidade

Versões em tecnopolímero
na cor branca

Versões em aço inox

TERMINAL COMPACTO EM MATERIAL ISOLANTE
Informação técnica
Proteção

Resistência ao impacto
na temperatura
ambiente
(IK)

Informacão
técnica

Normativa

Grau de
Proteção
(IP)

Terminais
vazias

EN 62208

IP 56

IK 10

Terminais
cablados
(CO)

EN 60439-1

IP44 / IP55/56
(consoante a
corrente)

IK 10 (envolvente)
IK 09 (componentes
instalados)

Controlo de accesos

EN 60669-2-1

Contatos
Indiretos

IP 56

IK 08 (componentes)

Resistência ao calor
e ao fogo
Termopressão
com bola (ºC)

70

Teste ﬁo
incandescente (ºC)

Temperatura de
instalação
(ºC)

650

-25; + 40

850 (partes activas)
650 (partes passivas)

-5; + 40

650

0; + 40

Descubra a gama completa do 68-QMC em www.gewiss.com
Terminal compacto com acesso de 2 lados
LADO A
VAZIO
POSSIVEIS INSTALAÇÕES:

- Corpo externo em tecnopolímero colorido em massa com
autoextinguível GWT 650ºC, conforme teste de ﬁo
incandescente.

LADO B
VAZIO
POSSIVEIS INSTALAÇÕES:

PAINEL

PAINEL

RELEVO

- A ausência de pintura garante um resistência elevada aos
raios UV, conservando as características estéticas e a
duração.

RELEVO

- Todos os terminais estão equipados com apoios de aço inox
para ﬁxação ao solo com chumbadores ou chapas especiais
de aço inoxidável, este último disponível como acessório.
Preparado para
instalação de 1 ou 2 grifos
(GW 68 793
o GW 68 794) ABRÇADEIRA
DE CABO

Preparado para
instalação de 1 ou 2 grifos
( GW 68 793
ABRÇADEIRA o GW 68 794)
DE CABO

- Terminal de isolamento duplo com braçadeiras em aço inox
para evitar um puxão acidental do cabo.
PAINEL CEGO

Capacidade de até
18 módulos para
proteções
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