
Nova geração
da Portinhola P100

Qualificada
pela EDP
DMA-C62-807/N

06P100-322X58-BNS2

Ficha técnica disponível no nosso website www-al-sa.pt

APLICAÇÕES
Portinhola para edifícios, 3x100A.
Preparada para 3 bases NH00 de alto poder de corte+base 
de neutro e montagem de equipamento em calha DIN.
Montagem interior ou exterior de encastrar.

MATERIAIS
Caixa e porta em poliéster reforçado com fibra  
de vidro autoextinguível cinza RAL 7035.
Vedante em poliuretano preto.

NORMAS APLICÁVEIS
EN 62208 e EN61439-2

CARACTERÍSTICAS
IP45 IK10
Tensão de isolamento: 600V
Classe de isolamento: Classe II
Gama de temperaturas -25ºC a +60ºC.
Capacidade de dissipação térmica: 13W

Portinholas

Para montagem encastrada, após o processo  
de construção das superfícies de montagem.
06P100 foi desenvolvida para a entrada de cabos 
de alimentação de edifícios até 3x100A.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

06P100-2 Portinhola P100-2

Referência Designação
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Todas as medidas em mm

Consulte a nossa gama completa 
de produtos em www.al-sa.pt

Poliéster reforçado com fibra
de vidro auto-extinguível RAL 7035

Junta de poliuretano 
directamente injectado 
na porta

Dobradiças em Poliamida 
para uma elevada durabilidade

Classe II isolamento

Entradas e saídas com tampões 
cónicos ajustáveis (2+1)

Montagem encastrada ou saliente

IP45 IK10

Porta preparada para canhão 
cilíndrico tipo “Ronis”

- 3 Bases de Fusível unipolares
22x58 de fixação em calha DIN
- Base de Neutro tamanho 00 

seccionável para ligação de
condutores não preparados

Qualificada
pela EDP
DMA-C62-807/N

06P100-322X58-BNS2

Nova Portinhola P100

Preparada para montagem de
equipamento em calha DIN

ou bases NH00 de alto poder
de corte e base de neutro T00

Norma aplicável: EN 62208

Invólucro Vazio
06P100-2

- Tensão nominal 400V
- Corrente nominal 100A

- Frequência: 50/60Hz
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