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OLIVETEL S.A. 
 

A Olivetel S.A, fabricante certificado, no âmbito do desenvolvimento da sua actividade industrial para 
fabrico de armários técnicos para os sectores das Telecomunicações, Sistemas de Informação e 
Energia, procede a testes e verificação dos seus processos e produtos de acordo com as normas: 

 EN ISO 60529 que define os parâmetros e o grau de proteção fornecido por um involucro 
contra objetos sólidos e líquidos; 

 EN ISO 62262 que define os parâmetros e níveis de proteção de invólucros e gabinetes contra 
impactos mecânicos externos. 

 EN ISO 12944 que define os parâmetros e nível de protecção anticorrosiva de estruturas em 
aço carbono 

EN ISO 60529 Índice de protecção (IP) de invólucros 

No âmbito da norma EN ISO 60529 a Olivetel S.A. agrupa o seu portefólio de produtos standard em 
duas categorias: Armários para instalação no interior e Armários para instalação no exterior, cada 
grupo com distintos níveis de protecção e direccionados para diversos ambientes e requisitos de 
instalação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do desenvolvimento e fabrico de produtos customizados, e para outros níveis de protecção 
não especificados na tabela acima, a Olivetel S.A. segue os mesmos procedimentos de acordo com 
os parâmetros e indicações da respectiva norma, para os requisitos específicos identificados pela 
instalação. 
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EN ISO 62262 Índice de resistência  (IK) a impactos externos  

Para o desenvolvimento e fabrico dos seus produtos a Olivetel S.A. procede a testes de acordo com 
os parâmetros da norma EN ISO 62262, para definição e aplicação nos processos de fabrico. 

No âmbito desta norma, todos os produtos standard direccionados para instalações no exterior ou 
instalação interior em ambientes industriais, estão em conformidade e apresentam uma protecção de 
nível IK10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No âmbito do desenvolvimento e fabrico de produtos customizados a Olivetel S.A. segue os mesmos 
procedimentos de acordo com os parâmetros e indicações da respectiva norma, para os requisitos 
específicos identificados pela instalação. 
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EN ISO 12944 Protecção anticorrosiva de estruturas de aço 

Para o desenvolvimento e fabrico dos seus produtos a Olivetel S.A. procede à aplicação dos 
tratamentos de superfície adequados a cada uma das classes previstas na norma e a ensaios de 
desempenho em laboratório.  

A norma EN ISO 12944, define um conjunto de parâmetros orientadores, subdivididos em oito partes: 

 EN ISO 12944-1:1999 Introdução geral 

 EN ISO 12944-2:1999 Classificação de ambientes 

 EN ISO 12944-3:1999 Concepção e disposições construtivas 

 EN ISO 12944-4:1999 Tipos de superfície e de preparação de superfície 

 EN ISO 12944-5:2007 Tratamento de superfície por protecção de tinta 

 EN ISO 12944-6:1999 Ensaios de desempenho em laboratório 

 EN ISO 12944-7:2000 Execução e supervisão dos trabalhos de pintura 

 EN ISO 12944-8:2001 Desenvolvimento de especificações para obras novas e 
manutenção 

No âmbito da norma EN ISO 12944-2 que classifica os ambientes com níveis de corrosividade 
C1,C2,C3,C4 e C5, existem um conjunto de variáveis a ter em conta pelo instalador e que em conjunto 
com as características dos armários técnicos, indicam uma previsão de durabilidade dos produtos. 
 
A previsão de durabilidade é uma consideração técnica que permite ao instalador/proprietário do 
produto definir um plano de manutenção. A previsão de durabilidade não pode nunca ser considerado 
um tempo de garantia dado pelo fabricante. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sendo o ambiente dinâmico e influenciado por um conjunto de factores naturais e humanos, a 
classificação fornecida pela norma, não dispensa e aconselha os instaladores a proceder à recolha 
de informação detalhada e actualizada das zonas de instalação com o objectivo de aferir as reais 
condições e necessidades de protecção dos equipamentos. 
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A considerar que para além dos dados relativos aos níveis de corrosividade fornecidos pelas 
entidades oficiais locais e designadas para o efeito, existem um conjunto de factores humanos 
atípicos e localizadas que podem potenciar os níveis de corrosividade (Ex: em zonas com ocorrências 
de neve e gelo, é habitual a utilização de sal em pavimentos que contribui para a aceleração da 
corrosão nos armários instalados no pavimento). 

No âmbito da norma EN ISO 12944-4/5/6, a Olivetel procede à elaboração de provetes para os 
respectivos ensaios. Estes ensaios são efectuados com entidades externas certificadas e incluem 
entre outras, procedimentos e avaliações inerentes a normas específicas como: 

 Ensaios de QUV-A (NP EN ISO 16474-3) 

 Ensaios de Câmara Humidade – EN ISO 6270-2 

 Ensaios de Nevoeiro Salino Neutro – NP EN ISO 9227 

 Avaliação segundo Norma NP EN ISO 4628 

 Aderência após envelhecimento segundo norma NP EN ISO 2409 
 
É com base nestes ensaios e avaliações que a Olivetel S.A. desenvolve e fabrica todos os seus 
produtos, disponibilizando um conjunto de produtos de diferentes matérias-primas, diferentes 
tratamentos de superfície, para diferentes requisitos de instalação. 
 
Neste contexto, e tendo em conta que as classes de corrosão associadas às zonas têm um caracter 
dinâmico, a sub-divisão (Low,Medium,High) dentro de cada uma das classes ilustrada na figura 
abaixo, é unicamente orientadora no que respeita à previsão de durabilidade em função do ambiente, 
e somente fornece dados orientadores de apoio à decisão do instalador no que respeita às matérias-
primas adequadas, categorias de corrosão VS ambiente e condições da zona de instalação. Não 
existem portanto, ao contrário das categorias de corrosão (C1,C2,C3,C4 e C5), abordagens ou 
métodos de fabrico e tratamentos de superfície distintos para as subdivisões (L,M,H). 

A tabela ilustrada abaixo não está associada directamente a produtos específicos nem à sua garantia, 
fornece somente dados genéricos e empíricos para ilustrar o comportamento das diferentes matérias-
primas quando expostas a diversos ambientes. 

Independentemente das características das matérias-primas e tratamentos adicionais para prevenção 
da corrosão, a durabilidade dos materiais e dos produtos, é sempre influenciada pela exposição 
destes a factores incertos e dinâmicos de características naturais e humanas, assim como a práticas 
de manutenção preventiva efectuada pelos instaladores ou proprietários, com especial atenção na 
limpeza periódica para minimização de agentes que potenciam a corrosão, decorrentes da exposição 
à poluição e salinidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  OLIVETEL SA        Página 5 / 5 
 

No âmbito do desenvolvimento e fabrico de produtos customizados e/ou com necessidade de 
incremento de protecção por meio de técnicas de tratamento de superfície/pintura, a Olivetel S.A. 
segue os procedimentos de acordo com os parâmetros e indicações fornecidos pela respectiva norma 
e de acordo com os requisitos específicos identificados pelos instaladores para cada zona de 
instalação. 

 


