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1. LINHA

Sistema de distribuição de cabos Linha Frog:

- Distribuição, proteção e derivação de uma variedade de cabos em uma
instalação de elétrica, voz, dados ou imagem;
- Canaleta de alumínio, acessórios de acabamento (tampa articulável, 
curva horizontal interna, curva horizontal externa, curva vertical, 
caixa de derivação, tê);
- Componentes para facilitar a instalação;
- Cumpre as Normas Brasileiras NBR 14.136 e NBR 5410;
- Flexibilidade na instalação e manutenção;
- Calhas com comprimento de 2m e tampas com 0,40m.
Fixação por:
- Parafusos e Bucha S8 ou S6;
- Para fixação em MDF ou madeira, utilizar parafuso rosca soberba.
Para efetuar os cortes na Canaleta de alumínio, utilizar  serra Circular com
disco de corte com metal duro. Outra possibilidade é utilizar policorte 12" 
ou através de traçado com esquadro e arco de serra comum.
Em paredes com superfícies muito lisa indica-se a utilização de fita adesiva 
dupla face (3M) no sentido transversal, desde que tenha tolerância ao
peso de 2 KG a cada 1 metro de perfil.
Acabamento em pintura eletrostática cor branca ou alumínio anodizado fosco.
Montagem do corpo com a tampa por meio de ‘aço click’, encaixado entre
as aberturas dos perfis com a tampa posicionada aberta. Este mecanismo
patenteado pela Valemam, trava o encaixe das peças e permite o movimento
de báscula / basculante.

1.2. Canaleta de Alumínio/ Perfis Linha Frog

O sistema deve ser composto de acordo de acordo com a especificação 
determinada em projeto.
Perfil Calha - Comprimento de 2m
Perfil Tampa - Comprimento de 0,40m
Aplicações das caixas cluster - Comprimento 114mm , adaptadas
para tomadas de energia e equipamentos Rj45 (voz e dados).

Atualizada em: 28/09/2012

CANALETA LINHA FROG

Modelo da 
canaleta em 
alumínio e 
número de 

compartimentos

Dimensão da canaleta (mm)
Largura das Tampas (mm) Referência

2 vias

92x30x2000
40x400

VL 4.01 AL

Para cada unidade do perfil calha (comprimento = 2000mm), 
é necessário 10 unidades de tampa (Comprimento = 400mm). 
Para que o conjunto  fique equivalente.

1.2. Canaletas/ Perfis Linha Frog (continuação)
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Canaletas de Alumínio - Linha Frog

1. LINHA (continuação)

1.3. Tampa

Exemplo de aplicação da tampa Ref. VL 3.04ALT:

Tampas disponíveis sempre no comprimento de 400mm;
Corte utilizando uma arco de serra comum, quando necessário.
- fixa nas extremidades do ‘perfil calha’ por meio de ‘aço click’ (segue 
configuração do local das fixações);
- a desmontagem deverá ser feita com a retirada do ‘aço click’;
- o espaçamento entre as tampas permite perfeito encaixe dos dedos
para abertura do sistema em movimento basculante;
- permite rigidez mesmo ao ser instalado em posição horizontal, vertical 
ou invertida;
- As tampas possuem leve curvatura e podem ser desenvolvidas 
em dois acabamentos: pintura eletrostática branco brilhante ou em
alumínio anodizado fosco.

Dimensões (mm):

400
40

elétrica voz/ dados

16

40

1. Após colocação da tampa
na posição correta, inserir o 
‘aço click’ iniciando pela parte 
superior (conforme a imagem).

1. LINHA (continuação)

Após a montagem correta do ‘perfil tampa’ junto ao ‘perfil calha’. 
Deve-se efetuar a fixação definitiva da instalação, utilizando o 
acessório ‘aço click’, permitindo assim que a tampa faça movimento 
basculante sobre a calha, com efeito mola (veja ilustração abaixo).

2. Em seguida com o auxilio
do polegar, pressione a outra
extremidade do ‘aço click’ até
sentir que houve um travamento.

3. Faça o mesmo com a outra
extremidade da canaleta.
Perceba que as tampas estão
travadas e basculam sobre a
calha.

4. Pronto ! Sua canaleta em 
alumínio  já pode ser fechada e 
aberta de maneira simples e 
versátil. Podendo ser fixada em 
diversas posições.

tampa

aço click

Especificações técnicas
* Alumínio liga 6060 têmpera 5

Tampa

Item Referência Especificação (mm) Acabamento

VL 3.04ALTP 40x400 Pintado
Tampa VL 3.04ALTN 40x400 Anodizado

Atualizada em: 28/09/2012
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Atualizada em: 28/09/2012

Canaletas de Alumínio - Linha Frog

1. LINHA (continuação)

1.4. Calha

Exemplo de instalação do Perfil Calha Ref. VL 3.04AL:

1. Passo
- Inserir o Perfil Base Ref. VL 3.04AL no nível determinado e demarcar com 
lápis os locais onde serão furados;
- Retirar a o Perfil Base e realizar as furações; 

2. Passo
- Inserir as buchas; 
- Posicionar novamente o Perfil Base e fixá-la colocando os  parafusos e 
apertando-os com a parafusadeira.

parede

Especificações técnicas
* Alumínio liga 6060 têmpera 5

Calha

Item Referência Especificação (mm) Acabamento

VL 3.04ALP 2x30x46x2000 Pintado
Calha VL 3.04ALN 2x30x46x2000 Anodizado

1. LINHA (continuação)

1.4. Calha

3. Passo
- A sequência dos perfis calhas devem ser instaladas utilizando como auxilio 
de alinhamento as próprias tampas da Linha Frog. 
- A sequência da instalação deve permanecer de forma linear e continua. 

1.4. Calha - Modulação

Tampa= 400mm

Calha= 2000mm
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Canaletas de Alumínio - Linha Frog

Atualizada em: 28/09/2012

2. ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO

2.1. Terminal de Acabamento

               Peça Terminal 

Acabamento Cinza Médio

Permite o bloqueio na terminação do perfil:
- ajuste estético ao cobrir o corte lateral do perfil
- terminação esquerda ou direita
Montagem da peça por encaixe, sem utilização de parafusos.
O terminal é entregue com revestimento externamente em filme plástico, 
evitando que as peças risquem ou se sujem durante o transporte e 
instalação. O mesmo só deve ser retirado quando o usuário 
final fazer a instalação.

2. ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO

2.2. Curva Horizontal Interna - Instalação

1. Passo
Definir a distância correta e instalar os perfis Calha

2. Passo
Inserir a peça unindo os dois conjuntos de calhas

Acabamento Cinza Médio

Permite junções em ângulo interno de duas partes de Canaleta da 
mesma dimensão:
- evita o curte em cunha na Canaleta
- respeita a norma TIA- 568A, que determina o raio de curvatura 
mínimo para cabos UTP
- melhora a estética
Montagem no corpo por encaixe, sem utilização de parafusos.

Os cotovelos internos garantem a continuidade da tampa articulada e 
mantém a boa estética.
Ângulo interno de 90º

92

40

Terminal

Item Referência Especificação (mm) Acabamento

VL 3.04-31ALP          92x30 Plástico - PS Curva Interna

Item              Referência       Especificação (mm) Acabamento

            VL 3.04-06AL                    92x30 Plástico - PS
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Canaletas de Alumínio - Linha Frog

Atualizada em: 28/09/2012

2. ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO (continuação)

2.3. Curva Horizontal Externa - Instalação

        

1. Passo
Definir a distância correta e instalar os perfis Calha

2. Passo
Inserir a curva horizontal externa e finalizar o fechamento em conjunto com 
as tampas articuladas 
 

Cor Cinza Médio

Permite junções em ângulo interno de duas partes de Canaleta da 
mesma dimensão:
- evita o curte em cunha na Canaleta
- respeita a norma TIA- 568A, que determina o raio de curvatura mínimo para 
cabos UTP
- melhora a estética
Montagem no corpo por encaixe, sem utilização de parafusos.

A curva horizontal externa, garante a continuidade da instalação no ângulo
de 90º e não necessita de cortes nos perfis, oferecendo agilidade na 
instalação e perfeição no acabamento.

2. ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO

2.4. Curva Vertical de 90º - Instalação

1. Passo
Definir a distância correta e instalar os perfis Calha

2. Passo
Inserir a curva vertical de 90º e finalizar o fechamento em conjunto 
com as tampas articulada 

Acabamento Cinza Médio

Permite junções em ângulo interno de duas partes de Canaleta da 
mesma dimensão em ângulo de 90º:
- evita o curte em cunha na Canaleta
- respeita a norma TIA- 568A, que determina o raio de curvatura 
mínimo para cabos UTP
- preserva a distribuição de diferentes correntes
- melhora a estética
Montagem no corpo por encaixe, sem utilização de parafusos.

A curva vertical de 90º garantem a continuidade da tampa articulada
no sentido interno ou externo, alem de manter a boa estética da 
instalação.

Curva Externa

Item Referência Especificação (mm) Acabamento

VL 3.04-20AL              92x30       Plástico - PS Curva Vertical

Item              Referência       Especificação (mm) Acabamento

            VL 3.04-49AL                    92x30 Plástico - PS
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Canaletas de Alumínio - Linha Frog

Atualizada em: 28/09/2012

2. ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO (continuação)

2.5. Tê Vertical - Instalação

        

1. Passo
Definir a distância correta e instalar os perfis Calha

2. Passo
Inserir tê vertical de subida/ descida e finalizar o fechamento em conjunto 
com as tampas articuladas 
 

Cor Cinza Médio

A derivação em ‘T’ permite::
- respeitar a norma TIA- 568A, que determina o raio de curvatura mínimo para 
cabos UTP
- proporcionar subidas e descidas no percurso da instalação
- melhora a estética
Montagem no corpo por encaixe, sem utilização de parafusos.

2. ACESSÓRIOS DE ACABAMENTO

2.6. Caixa de Derivação - Instalação

1. Passo
Definir a distância correta e instalar os perfis Calha

2. Passo
Inserir a caixa de derivação de 90º e finalizar o fechamento em 
conjunto com as tampas articuladas 

Acabamento Cinza Médio

Permite junções lineares de duas partes de Canaleta da mesma 
dimensão:
- derivações das caixas de embutir para as canalaletas
- a junção das extremidades de duas seções iguais
- melhora a estética
Montagem no corpo por encaixe.

A caixa de derivação garante a continuidade da tampa articulada
alem de manter a boa estética da instalação.

Tê Vertical

Item Referência Especificação (mm) Acabamento

VL 3.04-28AL              92x30       Plástico - PS

Caixa Derivação

Item              Referência       Especificação (mm) Acabamento

            VL 3.04-13AL                    92x30 Plástico - PS

100mm

CAIXA 4x2
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Canaletas de Alumínio - Linha Frog

Atualizada em: 28/09/2012

3. ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES

3.1. Aço CLIC

        

Permite:

- travamento das tampas no ‘perfil calha’;
- movimento basculante das tampas ao abrir ou fechar;
- efeito ‘mola’ no encaixe dos perfis
Montagem por encaixe dentro do corpo dos perfis tampas e calha

Recomenda-se utilizar 01 aço click (Ref. VL 3.04CLICK)  para cada perfil 
tampa (Ref. VL 3.04ALT).

Quanto maior a quantidade de aço click em uma mesma tampa, 
maior a pressão exercida sobre a abertura e fechamento da mesma.

Com esta tecnologia se permite maior versatilidade na instalação, pois as 
calhas poderão ser posicionadas em diversos sentidos:  horizontal, vertical ou
 até mesmo invertidas.

3. ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES (Continuação)

3.2. Trava Tampa

Cor Cinza Médio

Permite o travamento das tampas:
- inibindo o acesso
- evita facilitar o acesso, aumentando o grau de proteção da 
instalação
Montagem por encaixe 

CLICK

Aço CLIC

Click 

Item Referência Especificação (mm) Acabamento

VL 3.04CLICK             -       Inox

Aço CLICK
Perfil Tampa

Perfil Calha

Perfil Tampa
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Especificações técnicas

Trava TP

Item Referência Especificação (mm) Acabamento

VL 3.04TTP 2x30x46x2000 Acrilico

10mm

30mm



Canaletas de Alumínio - Linha Frog

Atualizada em: 28/09/2012

4. SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS

4.1. Cluster

Exemplo de montagem do cluster:

        

O sistema ‘cluster’ cuja palavra de origem inglesa pode significar ‘agrupamento’.
É como se fosse um tabuleiro que reúne as tomadas e equipamentos em um
só lugar.

Componentes do ‘Cluster’:
01 Sticker - Acabamento frontal. Permite uma diversidade de estampas e cores
02 Equipamentos - Tomada elétrica + RJ45 
03 Inserto lateral - Fechamento lateral da caixa cluster
04 Cluster porta equipamentos

Permite:
- encaixes precisos e em harmonia com os perfis calha
- atender as necessidades na utilização de tomadas e energia (10 ou 20A) e
equipamentos RJ 45 para voz e dados (CAT 5 ou CAT 6)
- identificar ou melhor caracterizar a comunicação visual das instalações, através 
da utilização de Stickers 
- modularidade, podendo ser instalados em paralelo obtendo um maior número
de pontos disponíveis
- identificação visual do produto e seu fabricante (Valemam), em caso de 
rastreabilidade e garantia.

4. SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS (Continuação)

4.2. Cluster - Acessório Sticker

a cada projeto.

As caixas ‘cluster’ possibilitam a alteração de padrões de estampa 
através da utilização de "stickers". Esta alternativa cria possibilidades 
de alternação de padrões, oferecendo maior exclusividade e liberdade 
de expressão 

Todas as tomadas de energia estão adequadas a Norma NBR 14.136
Deverá ser informado qual a amperagem das tomadas a ser utilizadas 
na instalação (10 ou 20 Amperes), para que o sticker esteja de acordo 
com o padrão correto.

Padrões de Stickers
Definir qual o modelo (estampa ou cor) de sticker levando em 
consideração alguns padrões referência citados abaixo.
Obs: também há possibilidade de estilizar um padrão especifico de 
acordo com necessidade do cliente (Ex: Inserção de logo ou marca). 
Neste caso deve-se encaminhar a arte para o vendedor responsável.

01

02

03

04

C
L

U
S

T
E

R
C

A
L

H
A

VOZ/ DADOS ENERGIA

Modelo para 
Tomadas de 
20 Amperes

BASIC COLOR URBAN NATURE

Modelo para 
Tomadas de 
10 Amperes
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Canaletas de Alumínio - Linha Frog

Atualizada em: 28/09/2012

4. SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS 

4.3. Cluster - Componentes 

Para especificação do conjunto ‘Cluster’ deve-se utilizar as referências que 
segue  abaixo:

Cluster Porta Equipamentos para 02 elétricas e 02 Rj45
Ref. VL 3.04-43AL

:

(Continuação)

Kit Elétrica para porta equipamento frog c/ 02 tomadas 10 Amperes
Ref. VL 4.50.5.12/1BQKIT

Kit Elétrica para porta equipamento frog c/ 02 tomadas 20 Amperes
Ref. VL 4.50.5.12/2BQKIT

4. SUPORTE PARA EQUIPAMENTOS (Continuação)

4.3. Cluster - Componentes (continuação) 

Kit 2 conectores RJ p/ porta equipamento frog c/ 2 conectores CAT5
Ref. VL 3.54PLKIT

Kit 2 conectores RJ p/ porta equipamento frog c/ 2 conectores CAT6
Ref. VL 3.54ESKIT

Inserto plástico lateral para Cluster
Ref. VL 3.04-43TRAL

ISticker
Ref. VL 3.04-43ST

Cluster completo em conjunto com Canaleta Linha Frog

Especificações técnicas Cluster

cluster porta equip.

Item Referência Especificação Acabamento

VL 3.04-43AL 92x42 Pintado
kit elétrica 10A VL 3.50.5.12/1BQKIT 10A Branco

kit elétrica 20A VL 3.50.5.12/2BQKIT 20A Branco
Kit 2 RJ CAT5 VL 3.54PLKIT CAT5 Branco

Kit 2 RJ CAT6 VL 3.54ESKIT CAT6 Branco
Inserto Lateral VL 3.04-43TRAL     - Cinza

sticker VL 3.04-43ST 72x113 PC

PC - Policarbonato

02 elétricas 

02 RJ 45 voz/ dados 

02 tomadas 10A

02 tomadas 20A
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Canaletas de Alumínio - Linha Frog

Atualizada em: 28/09/2012

5. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Capacidade de cabeamento:

O índice de aproveitamento do espaço interno está dentro da normativa especificada para esta aplicação no mercado.
Varia entre 40 a 60 % sem comprometimento no aquecimento dos cabos nem nas influências eletromagnéticas no caso dos cabos elétricos 

TAXA DE OCUPAÇÃO

Especificações técnicas

Especificações  
Canaleta em Aluminio - Linha Frog 
Resistência ao impacto para instalação e aplicação - Alumínio liga 6060 T5   

Resistência a propagação de chamas. Não emite gases tóxicos em caso de incêndio. 

Característica de continuidade elétrica. 

Característica de blindagem eletromagnética

Resistência a corrosão  

Matéria prima reciclável

Design exclusivo, com acabamento em pintura eletrostática ou alumínio anodizado fosco  

Seção V (voz) e Seção D (Dados) - Área útil da seção 1015mm²

Seção E (Elétrica) - Área útil da seção 1015mm²

Tipo de Cabo Ocupação

40% de seção V/D
406 mm²

CAT 5E Ø 5,5mm
seção 23,76mm²

60% de seção V/D
609 mm²

17 cabos 26 cabos

CAT 6 Ø 6,8mm
seção 36,3mm²

11 cabos 17 cabos

CAT 6A blindado Ø 7,35mm
seção 42,4mm² 10 cabos 14 cabos

CAT 7A blindado Ø 8,35mm
seção 54,73mm² 07 cabos 11 cabos

Tipo de Cabo Ocupação

40% de seção V/D
406 mm²

60% de seção V/D
609 mm²

2,5mm
seção 10,18 mm

² Ø 3,6mm
²

40 cabos 60 cabos
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Canaletas de Alumínio - Linha Frog

Atualizada em: 28/09/2012

11 / 11

11 3382 8222  -  www.valemam.com.br

A Valemam é membro do Green Building Council Brasil, 
e apóia projetos com certificação LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).

E possui Certificação ISO 9001:2008 em seu Sistema de Gestão


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11

