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* ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA CONEXÃO DE TETO LACRADA*

FOTO ILUSTRATIVA DO PRODUTO

*DESCRIÇÃO DO PRODUTO*

DENOMINAÇÃO DO PRODUTO: Conexão de teto Lacrada

CÓDIGO DO PRODUTO: CXLA COR: AMARELA. PESO UNT: 125 Gr

MATÉRIA PRIMA: Polipropileno ( PP )

CLASSIFICAÇÃO FISCAL: 3917 2100

UTILIZAÇÃO DO PRODUTO: CAIXA INDICADA PARA GRANDE VOLUME DE FIOS, ENROLAR CABOS

DE TV, FIXAÇÃO DE LUSTRES, VENTILADORES DE TETO E COM 10 ENTRADAS PARA

ELETRODUTOS.

*DIMENSÕES DO PRODUTO*

DIÂMETRO: 16 cm

ALTURA DA PEÇA: 5,8 cm

DISTÂNCIA ENTRE OS FUROS DE FIXAÇÃO DO LUSTRE: 99 mm

DIÂMETRO DO FURO PARA ENTRADA DOS ELETRODUTOS: 23 mm

DIÂMETRO PARA A ENTRADA DA TAMPA ASSESSÓRIA: 91 mm
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ASSESSORIOS INCLUSOS NA VENDA DO PRODUTO: Nove (9 )Tampinhas removíveis alojadas na

lateral em 9 (nove) dos 10 (dez) furos de 23 mm para a vedação dos furos que não serão

utilizados para a entrada dos eletrodutos. Recomendável o uso de buchas BU2025 tanto para

os tubos de 20mm quando de 25mm de diâmetro externo.

ASSESSORIOS NÃO INCLUSOS NA VENDA DO PRODUTO: Tampa retornável redonda preta,

código TX44 Forcon para o fechamento da caixa e posterior remoção da mesma após a

concretagem.

DIFERENCIAL DO PRODUTO: Caixa de teto com o maior volume interno e maior quantidade de

entrada de eletrodutos.

*IDENTIFICAÇÃO E ACONDICIONAMENTO*

EMBALAGEM COM: 30 peças

VOLUME DA EMBALAGEM: 0,08400 m3

PESO DA EMBALAGEM: 4,1 Kg.

DIMENSÃO: 60 x 40 x 35 cm.

Histórico

A conexão de teto lacrada, foi desenvolvida inicialmente, para o

acondicionamento dos fios elétricos enrolados, assim como cabos de TV

sem amassar, antes da laje ser concretada. Este sistema, conhecido

popularmente como sistema “polvo”, recebeu esta denominação, pela

semelhança em seu formato, por ter estas caixas grandes e redondas no

centro das lajes, como se fossem cabeças, com diversos “tentáculos”, que

na verdade, são as tubulações já com os fios elétricos em seus interiores.

Quando as paredes internas de um apartamento são erguidas, antes de

chegarem na altura da laje, os fios são retirados de dentro das caixas e

alocados dentro das tubulações de descida, finalizando nas caixas de

interruptores e tomadas. Desta forma, a instalação elétrica já está pronta.

Por isso, que precisamos desta caixa maior e em um formato arredondado

para caberem todos os fios elétricos enrolados dentro dela, já no
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momento da concretagem, economizando mão de obra e tempo de

instalação.

Depois de um certo tempo, a caixa de teto lacrada também começou a

ser muito utilizada na construção, como caixa de passagem e distribuição,

pelo seu grande volume interno e na possibilidade de serem acoplados até

10 eletrodutos simultaneamente.

O Termo lacrada, vem da forma que um dos lados desta caixa, deve

ser quebrado e destacado, para podermos ter acesso ao seu interior,

evitando furto de fios, aberturas sem a devida autorização, ou seja,

garantindo o produto no interior das caixas até o final da obra.

Esta caixa, também pode ser utilizada de ambos os lados,

possibilitando a montagem do sistema “polvo” ou chicotes elétricos em

apartamentos geminados, em que um, é o espelho do outro.


