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SPORTSEDGE® CAIXA ELÉTRICA / DE COMUNICAÇÃO
A SportsEdge= Caixa Elétrica / de Comunicação é uma caixa de distribuição
para atender múltiplas necessidades de energia elétrica e comunicação na
área de construção de campos esportivos. Alguns exemplos de desenho e
aplicações de campo incluem:
		
Energia Elétrica (CA)		
Iluminação
Controle de Tempo
Sistema de Alto Falantes
Placares
Válvulas de Irrigação
Comunicações		
Câmeras

A Caixa de Comunicação comporta facilmente a instalação de todos esses e
outros equipamentos de atletismo que você possa necessitar. Os quatro
modelos, o SEF900 e o SEF910 e seus modelos com metade do tamanho vão se encaixar em quase qualquer tipo
de superfície de jogo e material de revestimento, em variadas aplicações. Seja uma superfície de pista, grama,
asfalto ou grama sintética, sempre existirá uma Caixa Elétrica / de Comunicação
SportsEdge adequada à sua necessidade.

SEF900

A placa de alumínio Structural 0,25” torna a unidade forte, durável e resistente à
corrosão. O mais importante é que elas são totalmente adaptáveis a todos os tipos
de superfícies esportivas atualmente existentes, proporcionando uma mudança
de elevação mínima, próxima de zero, na superfície de jogo. O desenho único
das coberturas aceita 1/2 polegada de materiais sintéticos de superfície de pista,
enchimentos de lona de borracha preta ou carpete de grama sintética, para que
toda a unidade se conecte perfeitamente à superfície adjacente. As coberturas são
resistentes e feitas para durar.
Obtenha acesso rápido aos plugues através das aberturas de mão de 5 polegadas x 7 polegadas na tampa
principal. Simplesmente remova a tampa com abertura de mão e faça suas conexões. A fiação passa pelas
entradas de cabos quando as tampas são recolocadas. Não há partes soltas para controlar e - o melhor de
tudo - os riscos de tropeços são eliminados.
A caixa 18”L x 30”C pode atender a qualquer necessidade de
montagem. Cada unidade oferece 3,3 metros quadrados de área
de montagem, incluindo uma placa central de divisão, que separa
convenientemente os componentes elétricos dos de comunicação.
A divisória pode ser removida ou recolocada, conforme a necessidade. Os suportes diretos são feitos por meio da perfuração direta
na placa de alumínio. Um fundo aberto permite o acesso de conduítes, juntamente com drenagem positiva para o campo de
drenagem por baixo. As Caixas de Comunicação oferecem parafusos de nivelamento de cantos para facilitar a instalação e um pino
rosqueado para conectar os cabos de fio terra.
.
A Caixa de Comunicação SportsEdge oferece uma solução visualmente agradável, segura e de fácil
acesso para os desafios dos equipamentos de campos esportivos.

Ligação Grátis: 800-334-6057
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CAIXA DE COMUNICAÇÃO - SEF910 / SEF930
Aplicações: superfícies de pista, concreto e áreas de asfalto.
A cobertura da Caixa de Comunicação SEF910 e SEF930 (tamanho médio) é aumentada, formando um bolsão de 0,5” para vários materiais de
superfície sintética. A borda ao redor da parte superior da caixa forma uma
faixa de retenção para a superfície em volta e permite que a cobertura
seja inserida de forma harmoniosa e discreta. O encarregado de fazer a
superfície, simplesmente aplica o material da pista diretamente no local do
trabalho. Após a instalação inicial, a cobertura principal é removida apenas
para adicionar ou consertar equipamentos.
Para o acesso durante os eventos de atletismo, duas aberturas de mão são
colocadas na cobertura, no centro de cada metade. Isso oferece acesso fácil
e imediato para restauração de plugues ou fiação. Cada lado da SEF910
possui duas tampas removíveis: uma inteira e outra com encaixes. A tampa inteira é colocada quando
a caixa não está em uso.

SEF930
A tampa com encaixes
deixa passagem para a
fiação, minimizando o risco de tropeços. Todas as tampas são
presas ao interior da caixa para não se perderem. Quando uma
tampa está em uso, a outra fica dentro, sem obstruir o caminho.
As tampas com abertura para as mãos da SEF910 ficam presas
com segurança com uma trava reversível. Pode ser utilizada uma
chave Allen comum, de 5/16”, para apertar ou soltar a tampa.

SEF910

SEF910 / SEF930 LONA PRETA
Para instalação em superfícies de concreto ou asfalto, utilize o Kit
de Instalação de Lona da fábrica, um material preto impermeável e
não poroso, que é colado ao recesso da cobertura.

LISTA DE PRODUTOS E NÚMEROS DAS PEÇAS:
SEF900.................. Grama Sintética de Campo...........................................Caixa Inteira
SEF90033.............. Grama Sintética de Fábrica.......................................... Caixa Inteira
SEF910.................. Superfície de Pista Aplicada em Campo.....................Caixa Tamanho Grande
SEF91033.............. Lona Preta Aplicada de Fábrica ..................................Caixa Tamanho Grande
SEF 920................. Caixa de Grama Sintética de Campo..........................Caixa com Metade do Tamanho
SEF92033.............. Grama Sintética de Fábrica......................................... Caixa com Metade do Tamanho
SEF930.................. Superfície de Pista de Campo Aplicada......................Caixa com Metade do Tamanho
SEF93033.............. Lona Preta Aplicada de Fábrica..................................Caixa com Metade do Tamanho

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Material
Peso
Comprimento
Largura
Altura (Total)
Abertura para as Mãos
Int. Área de Montagem

Material
Peso
Comprimento
Largura
Altura (Total)
Abertura para as Mãos
Int. Área de Montagem

SEF910

SEF900

0,25” Alumínio
60 libras
30 polegadas
18 polegadas
14 polegadas
5 polegadas x 7 polegadas
3,3 metros quadrados

0,25” Alumínio
58 libras
30 polegadas
18 polegadas
14 polegadas
5 polegadas x 7 polegadas
3,3 metros quadrados

SEF930 (Tamanho Médio)

SEF920 (Tamanho Médio)

0,25” Alumínio
30 libras
15 polegadas
18 polegadas
14 polegadas
5 polegadas x 7 polegadas
1.8 metros quadrados

0,25” Alumínio
29 libras
15 polegadas
18 polegadas
14 polegadas
5 polegadas x 7 polegadas
1.8 metros quadrados

CAJA DE COMUNICACIÓN SEF900, SEF920

SEF92033

Aplicações: Campos de Grama Sintética
A Caixa de Comunicação SEF900 e SEF920 (tamanho médio) e a tampa são destinadas
para uso em campos de grama sintética. As peças são cobertas por um carpete de grama
sintética no local, pelo próprio fornecedor, de modo a harmonizar-se perfeitamente ao campo
adjacente. O carpete é estendido até a borda da caixa e grampeado para que se fixe de
modo seguro no local. Quando a cobertura é envolvida, montada e inserida dentro da caixa,
a interface de carpete a carpete cria um encaixe seguro de fricção. Não é necessário usar
fixadores de cobertura. Para remover a tampa, basta puxá-la com a mão. A tampa principal é
feita de compensado prensado, coberta com blocos de grama e parafusada a uma placa de
reforço de alumínio para proporcionar maior resistência.
As tampas menores, com aberturas para as mãos, no SEF900 também são revestidas e auto ajustadas, tal como a
cobertura principal. Durante os eventos, fios passam pelas ranhuras da cobertura, ficando expostos quando a tampa com
aberturas para as mãos é removida. Quando as tampas são recolocadas, os fios passam diretamente pela camada de
carpete. Não há aberturas de risco, não há peças soltas, apenas materiais impermeáveis na superfície de jogo!

CAIXAS PRÉ-COBERTAS SEF90033 / SEF92033
Aplicações: Gramados de Atletismo
La SEF90033 o la SEF92033 están diseñadas para uso en campos de césped natural. La cubierta está preenvuelta con
césped sintético instalado en la fábrica. Todos los componentes de la cubierta y de la tapa se envuelven con una alfombra
y luego son montados. Una pieza separada de la alfombra se sujeta en la caja, se pasa sobre la parte superior y se fija
a la parte exterior. El césped o la tierra pueden entonces instalarse directamente contra el lado de la caja. ¡La SEF90033
se combina bien con el césped y sólo materiales flexibles están expuestos en la superficie de juego para una caja segura
para los atletas!
AVISO LEGAL: O cliente e seus arquitetos, engenheiros, consultores e outros profissionais são inteiramente respon-

sáveis pela escolha, instalação e manutenção de qualquer produto adquirido da ABT e, RESSALVADOS OS DISPOSITIVOS EXISTENTES NOS TERMOS DE GARANTIA PADRÃO, A ABT NÃO GARANTE, DE MODO EXPRESSO OU
IMPLÍCITO, A COMPATIBILIDADE, DESIGN, COMERCIALIZAÇÃO, OU ADEQUAÇÃO DO PRODUTO À APLICAÇÃO DO
CLIENTE. Cópias dos termos de garantia padrão da ABT podem ser obtidas mediante solicitação.
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