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Material Elétrico

PRODUTOS ASSOCIADOS

Chave fendas VDE

Martelo

Terminais

Luvas

Barra Junção
Descrição do Produto
Barra com 12 junções para cabos 0.5 - 1.5mm2, fabricado em nylon para maior resistência ao calor, 

inflamação, desgaste, isolamento e envelhecimento.

Cumpre os requesitos constantes na norma EN550022:1998: + A1:2000 + A2:2003 - Equipamento de 

tecnologias de informação - Características de perturbação radioelétrica - Limites e métodos de medição 

e EN55024:1998 + A1:2001 + A2:2003 - Equipamento de tecnologias de informação - Características de 

imunidade - Limites e métodos de medição (EN6100-4-2/-3).

• Eletricistas;

• Manutenção em geral.

Utilizações

• Estrutura em nylon branco;

• Formato em H;

• Aperto efetuado por um parafuso zincado;

• Tensão suportada: 400V;

• 10 barras por embalagem;

• Disponível nas medidas de 4, 6, 10 e 16mm2.

Características

✓ Disponível nas medidas 4, 6, 10 e 
16 mm²

✓ Barra com 12 junções de cabos 
0,5-1,5 mm²

✓ Nylon

✓ Cumpre requisitos  
EN 550022 : 1998 + A1 : 2000  
+ A2 : 2003

✓ Voltagem 400V

PRINCIPAIS VANTAGENS
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Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, 
assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade 
do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.
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Dados técnicos

CÓDIGO DESCRIÇÃO AMPERES QTD. EMBALAGEM

000013210000 Barra de Junção 4mm2 3 A 10 Uni.

000013210001 Barra de Junção 6mm2 6 A 10 Uni.

000013210002 Barra de Junção 10mm2 10 A 10 Uni.

000013210003 Barra de Junção 16mm2 30 A 10 Uni.

A

B

C

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 — Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ✆ +351 234 612 900

Para informações técnicas, de 
qualidade ou segurança do produto, 
por favor contacte

Embalagens e informação logística
As quantidades estão identificadas nas tabelas abaixo. 

DESCRIÇÃO AMPERES FORMATO
DIMENSÕES (MM)

COMPRIMENTO (A) LARGURA (B) ALTURA (C)

Barra de Junção 4mm2 3 A H 93 16 12

Barra de Junção 6mm2 6 A H 115 15.7 13

Barra de Junção 10mm2 10 A H 126 20.2 15.5

Barra de Junção 16mm2 30 A H 139 23 17.7

A Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua 
especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante 
nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da 
empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada 
por qualquer tipo de danos consequentes.

Garantia


