
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 3M WB-01/02 Wireless Box foi desenvolvida para 
aplicações em ambiente externo. Acomoda e protege 
Access points, Switches-HUB e kit provedores para 
aplicações de internet via radio, resguardando no seu 
interior de forma segura os equipamentos e 
acessórios instalados em areas abertas como postes, 
fachadas e terraços. 
Consiste em um invólucro de material termoplástico 
de engenharia de elevada resistência mecânica, 
resistente a intempéries, exposição a chuva e ao 
ataque dos raios UV. 
 
O modelo WB-01/02 é equipado com os acessórios 
necessários para montagem em poste e montagem 
interna da placa de radio wireless 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Características Benefícios 

• Proteção contra intempéries • Maior vida útil do material instalado em ambientes externos 
devido à proteção UV. Proteção total contra o ingresso de 
água da chuva no interior da caixa 

• Suportes de fixação externos à caixa • Não precisa fazer furação da caixa, evitando assim locais de 
possível ingresso de água 

• A caixa permite a fixação em poste ou fachada 

• Dispositivo para colocação de lacre de segurança • Maior segurança nos equipamento 

• Caixa não selada • Permite a circulação de ar no interior da caixa para evitar a 
condensação de umidade. 

• Três ângulos de abertura da tampa • Permite melhor acesso e comodidade ao interior da caixa 

• Travamento e abertura da caixa com parafuso 
simples de ¼ de volta 

• Facilidade na abertura e fechamento da caixa. 

• Fixação interior da placa de radio com ajuda de fecho 
reposicionável 

• Dispensa a utilização de parafuso. A PCB pode ser colocada e 
retirada facilmente para manutenção sem precisar de nenhum 
tipo de adaptação. 
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Especificações 
Características técnicas  

Dimensões externas (mm) WB-01: 253 x 186 x 97  

WB-02: 353 x 186 x 97 

Superfície interna útil (mm) WB-01: 140 x 120 

WB-02: 220 x 120 

Material Policarbonato com proteção UV 

Cor Cinza RAL 7035 

Classificação da prática SDT 240-600-703 segundo o tipo de ambiente Classe A (Ambientes externos) 

Temperatura de operação -25°C até 75°C 

Acessórios • Suporte metálico para poste (02) 

• Abraçadeira plástica com proteção UV (02) 

• Conjunto de fechos reposicionáveis (02) 

• Instrutivo de montagem (01) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3M é uma marca registrada da 3M Company. 
Aviso Importante 
Todas as declarações, informações técnicas e recomendações relacionadas aos produtos 3M são baseadas em informações consideradas confiáveis, mas a precisão ou a suficiência das 
mesmas não são garantidas. Antes de utilizar este produto, o usuário deverá avaliá-lo e determinar se ele é adequado à sua aplicação específica. O usuário assume todos os riscos e 
responsabilidades associadas a tal utilização. Qualquer declaração relacionada ao produto que não esteja contida nas publicações da 3M, ou qualquer declaração contrária contida em sua 
ordem de compra, não terá validade a menos que prévia e expressamente acordada por escrito por um agente autorizado da 3M. 
Garantia; Reparação Limitada; Responsabilidade Limitada. 
Este produto estará livre de defeitos de material e fabricação por um período de 12 meses a partir da data de compra. A 3M NÃO APRESENTA NENHUMA 
OUTRA GARANTIA, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO A, QUALQUER GARANTIA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO A UM 
PROPÓSITO PARTICULAR . Se este produto apresentar algum defeito durante o período de garantia acima declarado, a sua correção exclusiva será, de acordo 
com a opção da 3M, a substituição ou o reparo do produto 3M ou a devolução do valor de compra do produto 3M. Exceto quando não permitido por lei, a 3M 
não será responsável por qualquer perda ou dano result ante deste produto 3M, seja indireto, especial, incidental ou conseqüente, independentemente 
da legislação reivindicada.   
 
 

 

Informações 
Consulte o Serviço Técnico de 
Telecomunicações 
Tel.: (19) 3838 6980 

 

LINHA ABERTA 
Fone: 0800 13 2333 
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