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A informação e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SIROLIS são fornecidas de boa fé, e baseadas no conhecimento e experiência dos produtos 
sempre que devidamente armazenados, manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as condições de armazenamento, manuseamento e aplicação em obra, são de tal forma imprevisíveis 
que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou aptidão para um fim particular, nem qualquer responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta 
informação, ou de qualquer recomendação por escrito, ou de qualquer outra recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser observados. Todas as encomendas aceites estão 
sujeitas ás nossas condições de venda e de entrega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais recentes das características técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues 
sempre que pedidas. 

Não é garantida a atualização deste documento após a sua impressão 
 

 

 

 

Tabela 1 – Caixas, dimensões em mm 

Tipo 
Interiores Esp. 

(E) 

Altura  

(H) 

Medidas apróx. Fundo Peso 

apróx.(Kg) Altura Largura (L) Comp. (C) a x b d x c Esp. Diam. 

NR1 sem fundo 1320 ±20 

600 ±10 750 ±10 100 ±5 

1320 ±20 100x100 300x350 - - 1004 

NR1 com fundo 1180 ±20 1320 ±20 100x100 - 140 ±10 210 1166 

NR1 sem fundo 1000 ±20 1000 ±20 100x100 - - - 744 

NR1 com fundo 1000 ±20 1140 ±20 100x100  140 ±10 210 1018 

NR1 sem fundo 500 ±20 500 ±20 100x100 - - - 372 

NR2 sem fundo 1320 ±20 

750 ±10 1200 ±10 100 ±5 

1320 ±20 100x100 300x350 - - 1393 

NR2 com fundo 1180±20 1320 ±20 100x100 - 140 ±10 210 1717 

NR2 sem fundo 1000 ±20 1000 ±20 100x100 - - - 1032 

NR2 com fundo 1000 ±20 1140 ±20 100x100 - 140 ±10 210 1511 

NR2 sem fundo 500 ±20 500 ±20 100x100 - - - 516 

NR3 sem fundo 1750 ±20 750 ±10 1500 ±10 100 ±5 1750 ±20 - - - - 2058 

 

Tabela 2 – Base drenante armada, dimensões em mm 

Câmara tipo CVC Comprimento Largura Espessura Peso (Kg) 

Diam. 1250 1550± 10 1550± 10 100 567 

 

 

Utilização prevista Câmaras de visita geralmente utilizadas nas instalações de telecomunicações. 

Betão caixas EN 206-1 C30/37 X0(PT) Cl0,1 Dmáx.20 

Betão arm. caixas EN 206-1 C30/37 XC2(PT) Cl0,1 Dmáx.20 

Betão base EN 206-1 C35/45 XC2(PT) Cl0,1 Dmáx.14 

Aço A500 ER, quando aplicável 

Acabamento Rugoso 

Nota As peças apresentam uma conicidade necessária à desmoldagem em produção 

Normas aplicáveis NP EN 206-1 ● LNEC E464 ● NP EN 13369 

Características geométricas: 
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