
Sistema  de  distribuição  de  cabos  para
elétrica  e  sistemas  de  cabeamento
estruturado 
Linha Frog

O sistema de distribuição de cabos deve permitir efetuar diversas composições adaptadas às 
necessidades dos utilizadores, combinando canaleta em rodapé para a distribuição mural com 
passagem de chão para a distribuição pelo piso e canaletas de piso.
A canaleta deve ser em alumínio extrudado em Liga 6063-T5, com possibilidade de dois 
acabamentos:
- Pintura eletrostática a pó poliéster branco brilhante, que utiliza uma tinta composta de resina e 
de pigmentos, e oferece excelente resistência aos raios solares e à corrosão;
- Anodização Fosca: processo eletroquímico de tratamento de superfície que permite preservar 
todas as qualidades do alumínio, protegendo-o contra agressividade do meio ambiente, a partir 
da criação de uma película de óxido de alumínio sobre sua superfície. Os perfis são imersos em 
uma solução ácida, sob condições controladas, por onde passa uma corrente elétrica 
produzindo a película, extremamente dura, estável e resistente à corrosão.

Para distribuição aparente de secção 92x30mm, e deve permitir efetuar múltiplas composições 
com 2 compartimentos utilizando tampas articuláveis com 400mm  fixas por meio de aço click 
(com dureza especifica que propicia o efeito mola).

A tampa articulável deve permitir um encaixe seguro e um acabamento contínuo (sem cor
tes) aolongo de toda a canaleta. Propiciando facilidade de acesso com movimento 
basculante.

Os cotovelos internos e externos devem permitir o encaminhamento dos cabos através do 
percurso escolhido contornando todo o tipo de obstáculos arquitetônicos e assegurar sempre a 
separação de  cabos e com  acessibilidade separada aos diferentes compartimentos.
Para o encaminhamento dos condutores de Voz, Dados e Imagem (VDI) deve ser utilizado o 
acessório complementar de curva horizontal interna e externa, tê vertical, curva vertical e caixa 
de derivação plana que permita respeitar os raios de curvatura estabelecidos pela norma 
EIA/TIA 568B e 569A (8xØ do cabo).

A montagem das caixas Clusters, devem ser feitas com os componentes: Kit Porta 
equipamentos para tomadas de energia Padrão Brasileiro 2P+T (Conforme Norma NBR 14.136), 
Kit Porta Equipamentos de tomadas para VDI Rj45, Inserto Lateral e Painel Frontal (Sticker).

As canaletas e respectivos acessórios devem respeitar as normas aplicáveis e possuir 
identificação para rastreamento em caso de garantia.

As canaletas e respectivos acessórios devem possuir, no mínimo as seguintes características:

Todos os produtos devem satisfazer os requisitos especificados nos regulamentos e normas 
normas brasileiras NBR 14136 e NBR 5410.em vigor 
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