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Informação geral, normas e conformidade CE 

APRESENTAÇÃO 

 

Com mais de duas décadas de experiência, criámos um conceito e uma linha de armários para 

instalações rápidas e simplificadas com o preço mais competitivo do mercado, mantendo o nível de 

qualidade exigido e imposto pelas diversas normas da Comunidade Europeia para equipamentos e 

instalações no sector das Tecnologias de Informação e Comunicação. 

O conceito ECORACK permite o fornecimento de armários Murais em Kit Flat Pack com manual de 

montagem incluído. 

Esta linha de armários contempla um conjunto de configurações com portas de vidro temperado, 

assim como um conjunto de acessórios de fácil inclusão, de acordo com os requisitos da sua 

instalação. 

 

 

 

 

  

 

 

 

NORMAS APLICÁVEIS E CONFORMIDADE CE 

 

 19” De acordo com EIA 310 D / DIN 41 494 / IEC 60 297 

 Proteção IP20 de acordo com DIN 400 50 / IEC 60 529 

 Diretivas Europeias 2014/35/CE (Material Elétrico de baixa tensão) 

 Diretivas Europeias 2014/53/CE (Equipamentos Terminais de Telecomunicações) 
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Modelos e dimensões 

MODELOS STANDARD DISPONIVEIS 

 

Os armários murais Ecorack são a solução mais económica e prática para a sua instalação. Com um 

conceito simples, compacto e de fácil transporte, os Armários Murais Ecorack são fornecidos embalados 

no nosso conceito “FlatPack” com o manual de instruções incluído. Em apenas 15 minutos a sua 

instalação estará pronta. 

DIMENSÕES 

ARMÁRIOS MURAIS 

MODELO 

(KIT FLAT PACK) U´S 
ALTURA 

(MM) 

LARG. 
(MM) 

PROFUND. 
(MM) 

PESO 

(KG) 

FLAT PACK 
(DIMENSÕES)  

211.ECAM A0T 065504 6 327 550 400 9,4 505x580x170 

211.ECAM A0P 065506 6 327 550 600 13,0 650x660x170 

211.ECAM A0T 095504 9 470 550 400 14.0 505x580x170 

211.ECAM A0P 095506 9 470 550 600 18.0 650x660x170 

211.ECAM A0T 155504 15 727 550 400 16.5 655x770x180 

211.ECAM A0P 155506 15 727 550 600 21.0 655x770x180 

COMPOSIÇÃO BASE 

 

 (1x) Corpo composto por: 1 base, 1 cobertura e 2 laterais 

 (2x) Painéis laterais amovíveis (nos modelos de 600mm de 

profundidade) 

 (1x) Porta frontal metálica com óculo em vidro 

 (2x) Perfis de rack verticais de 19”, ajustáveis em 

profundidade 

 Embalagem em “flat pack”, com manual de instruções de 

instruções incluído, ou embalagem em cartão canelado, filme 

estirável e base em Madeira para solução assemblada.  

 Cor Antracite (semelhante a RAL 9005) 
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Flexibilidade, produtividade, qualidade e segurança 

No contexto de projetos de instalação o tempo é um factor determinante assim como a qualidade dos 

componentes que são manuseados. Todos os modelos foram pensados e desenhados para tornar a 

instalação o mais produtiva possível assim como um manuseamento seguro do equipamento. O seu 

fornecimento em Kit, para além da optimização do transporte e do espaço, possibilita ao instalador 

manter o equipamento protegido em ambiente de obra, até que as condições de instalação estejam 

asseguradas. Todas as embalagens incluem um manual de assemblagem, sendo a sua montagem, fácil 

e extremamente rápida, sem necessidade de ferramentas especiais. 

ALGUMAS ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS 

• Porta facilmente removível  

• Painéis laterais removíveis (apenas para armários com 600mm de profundidade) 

• Inviolabilidade (porta de fechadura com chave) 

• Pré-cortes na cobertura e base para colocação de ventilação forçada ou passagem de cabos 

• Vidro temperado para segurança do equipamento e dos utilizadores 

• Terminal de engate rápido na porta e painéis (para ligação à terra)  

Carga máxima admissível: 35 Kg 

GARANTIA DE QUALIDADE E SEGURANÇA NO PRODUTO 

• Todos os componentes (porta e painéis) com conectividade terra ao chassi com sistema de ligação 

a terminais 

• Segurança e garantia de confiança para o instalador com ausência total de rebarbas e superfícies 

laminadas na chapa 

• Aplicação de vidro temperado conforme normas Europeias de Qualidade e Segurança  

• Todos os componentes com acabamento de superfície com 80 µm com polimerização epóxi-poliéster 

texturada de interior, concebida para aplicações industriais que confere uma elevada resistência 

mecânica, uma excelente proteção da chapa de aço e agradável ao toque 

• Fabrico totalmente isento de matérias perigosas de acordo com Diretiva Europeia 

A GARANTIA DE UM FABRICANTE CERTIFICADO PERTO DE SI 

 

• Criado, desenhado e fabricado 100% em território Nacional com marca registada 

• Stock estratégico com prazos de entrega competitivos 

• Rigor, exigência, inspecção de não conformidades e resposta imediata a reclamações de acordo 

com processos ISO 9001 

• Comunicação, acesso fácil e presencial aos nossos profissionais e unidades produtivas. 
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Escalabilidade e Acessórios 

A possibilidade de gradualmente ir evoluindo na sua instalação foi prevista na conceção e fabrico. 

Existe um conjunto de acessórios que lhe permitem adaptar a instalação de acordo com as suas 

necessidades dos quais DESTACAMOS O PACK DE ACESSÓRIOS ECORACK: 

PACK DE ACESSÓRIOS 

CÓDIGO PRODUTO ACESSÓRIOS INCLUIDOS 

ECPK002000000 

Régua Energia c/6 tomadas simples 

Unidade de ventilação c/ 1 ventilador 

Prateleira c/ 250mm profundidade 

Painel 1U de alinhamento horizontal  

 

 

 

 

ACESSÓRIOS ESPECÍFICOS 

CÓDIGO DE PRODUTO DESCRIÇÃO 

ECCT000060000 Fundo traseiro para armário mural de 6U 

ECCT000090000 Fundo traseiro para armário mural de 9U 

ECCT000150000 Fundo traseiro para armário mural de 15U 

  

Obs.: Para outros acessórios, por favor consulte o nosso mapa 

de compatibilidades. 

Ou contacte com a nossa área Técnico / Comercial no sentido 

de obter um aconselhamento personalizado e assertivo.  
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Contactos e Informação da empresa 

OLIVETEL SA 

Rua da Cruz nº66 Naves Industriais A-B-C-D – Algueirão – 2725-663 Mem Martins 

Tel (+351) 21 922 98 40 

Fax (+351) 21 922 98 50 

Email: comercial@olivetel.pt 

www.olivetel.pt 

 


