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INTRODUÇÃO
Este relatório tem por objetivo apresentar o projeto executivo da Estação
Elevatória de Esgotos 01 (Elétrico) das Terras da Capela de Santo Antônio.
Localizando-se no Sistema de Lazer "R" do Lot. Terras da Capela
de Santo Antônio, será responsável pelo recalque dos esgotos gerados na BACIA 1 encaminhando para o PV-171 situado na BACIA 4.
•

O projeto executivo da estação elevatória 01 é composto pelos projetos
hidráulicos, elétricos, estruturais e automação.
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1. DIMENSIONAMENTO DA ESTAÇÃO
ELEVATÓRIA DE ESGOTOS 01
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ELÉTRICO

1.1.1. ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO
Objetivo
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever a instalação
de 01 (um) posto de medição em Baixa Tensão e proteção ao tempo,
destinado a fornecer energia elétrica à instalação da Estação Elevatória
de Esgotos 01 a ser implantada no Sistema de Lazer "R" do Lot. Terras da
Capela de Santo Antônio, conforme planta anexa.
O projeto foi elaborado de acordo com a norma GED13-07/2004 da CPFL,
em tamanhos padronizados pela ABNT, devendo ser executado conforme
as mesmas.
Identificação
Local de Instalação: Sistema de Lazer "R" do Loteamento.
Cidade: JAGUARIÚNA
Carga a Ligar: 22,71 kW
Carga Demandada: 21,85 kVA
Ponto de Entrega
A tomada de energia será através da linha de distribuição urbana em 220
V de propriedade da CPFL, conforme indicado em projeto anexo.
Posto de Medição e Proteção
O posto de medição e proteção será ao tempo em poste singelo de
concreto circular de 7,5m x 90 daN a ser instalado em área reservada á
E.E.E. 01, obedecendo às distâncias estabelecidas na norma GED1307/2004 da CPFL. Será utilizada uma caixa padrão V, para que a leitura
pela CPFL seja feita diretamente pela rua.
A proteção contra surtos de corrente será realizada através da instalação
de um disjuntor trifásico de 100A. Tensão de alimentação: 220/ 127V neutro
acessível e aterrado (Y).
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Cargas a ligar
MEMORIAL DE CÁLCULO DE CARGAS ESTIMADAS PADRÃO CPFL GED13-07/2004:
A)APARELHO

P.UNT(W)

QTD.

C.I.(KW)

F.POT

TOMADA EXTERNA

600

3

1,80

TOMADA GERAL

100

3

0,30

1,00

0,00

0,50
0,75

LAMPADA DICROICA
LAMPADA VAPOR DE MERC

50

DEM.(KVA)

1,00

150

3

1,05

LAMPADA INCANDESCENT

60

2

0,12

1,00

LAMPADA FLUORESCENTE

40

2

0,08

0,90

LAMPADA PL

26

0,00

0,50

LAMPADA INCANDESCENT

90

0,00

1,00

=
1

F.DEM

2,75

0,59

1,69

1,0

3,50

3,50

1,00

3000

0,00

1,00

3000

1,00

=

0,00
3,50

2500

0,00

1,00

M.L.L.

2000

0,00

1,00

F.M.0.

1500

0,00

1,00

FORNO ELET

1500
=

0,00

0,70

0,00

1,00

14,72
7,36

CHUVEIRO

3500

AQ. PASS.
Torn.Elet.
B)SUBTOTAL CHUVEIRO/FERRO
M.S.R.

0,00

D)SUBTOTAL MLL/MSR/FMO/MLR

1,00

BOMBA 1

20,00 CV

1

14 ,72

BOMBA 2

20,00 CV

1

14,72

0,50

0,75 CV

1

0,55

1,00

0,55

0,25

1

0,18

1,00

0,18

BOMBA SUBMERSA
EXAUSTOR
F)SUBTOTAL MOTORES

=

30,18

22,82

G) AUTOMAÇÃO
INSTRUMENTOS

1=

1,00

TOTAL =

37,43

1000,00

0,80

1,00

1,25
29,21

RESUMO GERAL:
CARGA INSTALADA (KW):

37,43

CARGA USADA (KW):

22,71

DEMANDA USADA (KVA):

21,85

MAXIMA CORRENTE USADA (A):

80,06

CATEGORIA : C1 - MEDIÇÃO TRIFÁSICA DIRETA.
CABO SUGERIDO: [3#35 (F)+1#35 (N)+ 1#35 (T)]mm2 - PVC 70 - ISOL.1KV.
PROTEÇÃO: DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO CAP. 100 (A).
ELETRODUTO: DIÂMETRO 2” .

Cálculo do Fator de Potencia Médio
Devido à potencia de carga a instalar, será necessário a instalação de
dispositivo para correção do fator de potencia. A correção se dará pela
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instalação de capacitores de 5,0 KVAr. Os capacitores serão instalados
juntamente com os motores de 20 cv.

Dimensionamento de Baixa Tensão (220/ 127V)
Cabos secundários: 4x35 mm2 com isolação 750V conforme tabela 01A
da GED13-07/2004
Eletroduto: PVC rígido Ø2”
Proteção: Disjuntor trifásico de 100A
In (Max) = 22710/(220*1,73*0,92*0,81) = 80,06 A

Obs: O dimensionamento é feito com base na carga usada pela
EEE, pois será acionada uma bomba de cada vez a cada partida,
de acordo com o esquema elétrico em anexo.
A aprovação do projeto e os documentos necessários, junto à
concessionária de energia elétrica ficarão a cargo da empresa que
executará a obra.
1.1.2. MEMORIAL DESCRITIVO - BAIXA TENSÃO
Objetivo
O presente Memorial Descritivo tem por objetivo descrever a instalação
elétrica de Baixa Tensão a ser implantada na Estação Elevatória de
Esgotos 01, bem como as características técnicas de equipamentos
e componentes elétricos e princípios de distribuição de energia.

Normas
A instalação elétrica de Baixa Tensão deverá ser executada conforme
norma técnica NBR 5410/04, procedimentos da NR10 e Instruções para
Projeto e Execução de Estações Elevatórias de Esgoto/ Estações de
Tratamento de Esgotos de Pequeno Porte Construídas pela PMJ ou
Empreendedores R-2 (parte transcrita abaixo).
Descrição do Sistema Elétrico
A energia recebida do Posto de Medição e Proteção, em 220/127V é
aplicada ao QTA que levará a alimentação ao QF BOMBAS que alimenta
o Q. AUTOMAÇÃO e o QGFL. O Q.F. Bombas será responsável pela
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energia de comando e força da bomba da elevatória, através de sistema
INVERSOR DE FREQUÊNCIA (< 40cv > 40mca).
O Quadro de Automação será responsável pelo funcionamento
automático de todo o sistema de elevação do esgoto.
O QGFL será responsável pela estrutura predial da elevatória de esgoto.
Descrição de Equipamentos
• GERADOR E QTA:
O alimentador elétrico, se dará, no caso de falta de energia por 01
gerador trifásico+N, potência de 48 KVA – 220 V / 60Hz, movido a óleo
diesel. Seu funcionamento se dará quando da falta de energia e quando
requerido à ligação de quaisquer das bombas (QF – BOMBAS - infra), em
condição simultânea, controlada pelo CLP.
O consumo do gerador será de 9,9 litro / hora.
O grupo gerador, será composto ainda, por um conjunto de baterias e
seu respectivo carregador / flutuador dimensionado para a partida do
motor diesel. O tanque de combustível será projetado a atender o
funcionamento ininterrupto de 6 horas do grupo gerador e possuirá uma
dimensão de diâmetro 0,5m X 0,36m altura e volume de 70L. O tanque de
contenção de combustível deverá possuir uma dimensão de diâmetro
0,6m X 0,46m altura. A sala de gerador deverá ser construída, e protegida
contra ruídos, atendendo a um nível máximo de ruído de 75 dB a 1,5 m do
grupo gerador e exaustor para eliminação de gases e vapores.
O QTA (quadro de transferência automática) será projetado para a
manobra / proteção, entre a rede da concessionária e a rede o gerador
automaticamente e conforme requerido pela falha da rede da
concessionária e com possibilidade de efetuar testes a distancia através
do PLC. Os circuitos da concessionária e do gerador serão protegidos por
fusíveis adequados, tipo NH retardado, e dimensionados para a proteção
contra curto – circuitos, devendo conter no mínimo os seguintes ítens de
controle:
¾ Controle e proteção do motor e alternador.
¾ Comando de chaves de transferência com interrupção.
¾ Controle de pré-aquecimento.
¾ Operação em automático, manual ou teste.
¾ Configurações com grupos geradores singelos
¾ Operação em emergência.
¾ Operação com redes mono, bi ou trifásicas.
¾ Frequencia de operação em 50 e 60 Hz.
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Proteção de sub/sobretensão para grupo gerador e rede.
Proteção de sub/sobrefrequência para grupo gerador e rede.
Proteções de sobrecarga para grupo gerador.
Proteções de sobrecorrente de fase para grupo gerador.
Proteção de baixa pressão de óleo do motor.
Proteção de alta temperatura do motor.
Medições de tensão fase-fase-neutro do grupo gerador e rede.
Medições de frequência do grupo gerador e rede.
Medições de corrente das tres fases do grupo gerador.
Medições de potência ativa e aparente do grupo gerador.
Medições de energia ativa do grupo gerador.
Mediçoes de temperatura do motor.
Medições do numero de partida do motor.
Medições de tempo de funcionamento e para manutenção do
grupo gerador.
¾ Medições de tensão da bateria de partida do grupo gerador.
¾ Operação em emergência e horário de ponta.
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

• Q.F BOMBA/QFL / QGFL e Q.AUTOMAÇÃO - Detalhes de Projeto
Todo quadro de força e luz deverá ser montado conforme detalhes
abaixo:
¾ Diagrama unifilar geral, com detalhes de proteção geral e individual de
cada circuito.
¾ Diagrama trifilar de cada quadro apresentando: proteção, potência,
circuito, destino do circuito, bitola dos condutores, etc.
¾ Tabela de cargas mostrando: nº circuito, potência, tensão, corrente,
cabo, proteção, distância.
¾ Lay out frontal mostrando: botoeiras, Sinalizadores, indicadores de
tensão e corrente, placas de identificação. etc,.. Lay out interno
mostrando: fusíveis, reles. seccionadoras, régua de bornes, barramentos,
etc.
¾ Diagrama de comando e força mostrando: reles, contatores, botões,
sinalizadores, transformadores, voltímetro, amperímetro, contatos NA / NF;
¾ Régua de bornes, identificando conexões de força e comando, com
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ligações com equipamentos externos ao quadro. Sistema de Partida de
Bombas: Deverá ser do tipo direta, soft Start ou inversor de freqüência
devido à potência do conjunto motor bomba.
¾ Conter equipamentos e dispositivos de proteção contra choque
elétrico e queimadura e outros riscos adicionais, tais como rele de
proteção contra fuga a terra ajustável de 0.03 ate 1A
¾ Conter lâmpadas de indicação de circuito energizado lâmpada
sinaleiro luminoso vermelho e quando desligado sinaleiro luminoso verde.
¾ Todo circuito
identificação

elétrico

deve

conter

descrição

do

sistema

de

¾ Em todas as portas do painel elétrico deve conter identificação de
advertência de circuito elétrico existente
¾ Todo equipamento de proteção contra choque elétrico existente no
projeto deve ter o funcionar de maneira que quando haja uma corrente
circulante entre o terra alguma das fases um contato é acionado
interrompendo o fornecimento de energia à aquele circuito.

Características mínimas construtivas
¾ Caixas metálicas em chapa de aço mínimo 14 USG, com porta e contra
porta com fecho tipo “yale”;
¾ Placa de montagem em chapa mínima 14, removível, com abas de
mínimo 15 mm ;
¾ Porta desmontável com dobra dupla em toda volta;
¾ Dobradiças com pinos que permitam remoção manual;
¾ Vedação com perfil de borracha em todo contorno da porta;
¾ Fecho lingüeta com miolo tipo “yale”;
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¾ Conectores para aterramento na caixa e porta;
¾ FIange inferior com guarnição de borracha;
¾ Repuxos salientes na parte traseira para fixação em paredes ou
suportes;
¾ Pintura eletrostática a pó na cor cinza claro para as caixas / armários,
RAL 7032;
¾ Pintura eletrostática a pó na cor laranja para as placas de montagem.
RAI. 2000;
¾ Grau de proteção mínima IP-54;
¾ As partes energizadas (barramentos) deverão ser isoladas através de
placa de policarbonato transparente e fixadas por isoladores de epóxi;
¾ Os barramentos, neutros ou terras, deverão ser dimensionados de
acordo com a corrente total dos circuitos de força e possuirão parafusos
de ligação dos circuitos e dos circuitos reserva;
¾ Toda terminação de tubos deverá possuir par bucha/arruela;
¾ Os componentes deverão ser identificados por etiquetas plásticas;
¾ Todo quadro deverá possuir espaço interno suficiente para acomodar,
todos os seus equipamentos e cabos e ainda possuir mais 30% de espaço
para novas instalações;
¾ Os barramentos fase deverão possuir dimensões suficientes para
suportar a corrente á eles impostas sem que sofram variações de
temperatura além do limite informado por normas, e suportarem níveis de
curto circuito, na ordem de 15 KA eficaz / 220 V;
¾ Todos os cabos de força e comando deverão possuir anilhas de
identificação do circuito aos quais pertencem;
¾ Os cabos não poderão possuir emendas dentro de canaletas e
eletrodutos;
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¾ Todos os cabos deverão possuir terminais apropriados para sua
interligação, tipo ilhós para todos os circuitos de força e comando, argola
para os circuitos de corrente;
¾ Os cabos de comando ou força com conexão externa aos quadros
deverão ser através de bornes adequados. Separando-se sempre as de
força e as de comando;
¾ Todo borne deverá possuir sua identificação através de marcadores
alfanuméricos;
¾ O chicoteamento dos cabos dentro do painel deverá ser realizado
através de cintas plásticas transparentes (brancas), com fechamento
auto-atarrachante, sem retorno;
¾ Todo furo em quadro metálico, sem acoplamento de tubulação deverá
possuir gaxêta plástica;
¾ Os cabos elétricos internos aos quadros deverão estar acondicionados
em canaletas em PVC cinza, com folga de 25 % nas mesmas;
¾ Os Barramentos em quadros de potência deverão ser revestidos por
tubos isolados de material termo contrátil, com capacidade de isolação
de 2.500 V;
¾ Os quadros de comando deverão possuir sinalização visual do
funcionamento de cada equipamento por ele comandado e sinalização
visual/sonora de alarmes acionados. Ex: motor ligado, motor desligado,
relé falta de fase atuada, relé térmico atuado, etc.
¾ O quadro elétrico deverá possuir sua tabela de cargas informando:
número do circuito, tensão, corrente, bitola dos cabos, proteção
(disjuntor/fusível) e distância quadro/carga;
¾ O quadro deverá possuir porta desenho em plástico durável fixado no
lado interno da tampa frontal;
¾ O quadro deverá possuir desenho atualizado completo com 1 cópia no
porta desenhos;
¾ Os quadros e os componentes instalados na porta deverão ser
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identificados com plaqueta de acrílico branco, letras em preto, e fixados
por parafusos;
¾ O Quadro deverá possuir ventilação natural e ou forçada suficiente
para que a temperatura interna não comprometa o funcionamento
contínuo e a vida útil dos equipamentos nele instalados, sendo que a
temperatura de 40º C não deve ser ultrapassada.

Observações 1) Os quadros QFBOMBAS e de AUTOMAÇÃO
deverão ser montados em estrutura tipo auto portante,
levando-se também em consideração as características
acima apresentadas em dimensões mínimas necessárias para
boa
acomodação
de
todos
os
componentes
elétricos/eletrônicos à instalar.
Distribuição de Iluminação Externa
Serão instalados 3 postes metálicos de 7m com uma pétala com luminária
com reator incorporado com 1 lâmpada vapor sódio 150w/220v.
Tensão
Toda a instalação será alimentada em 220/127V, 3 fases, 60 Hz, portanto
seus painéis de alimentação deverão ser projetados também para os
esforços físicos exigidos. A tensão de comando deverá ser em 220V.
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Equipamentos
Em anexo estão as características técnicas exigidas
equipamentos abaixo relacionados a serem instalados.

para

os

¾ Equipamentos de Telemetria e Telecomando
Materiais:
A – Cabos
Serão instalados somente cabos flexíveis com classe quatro (4) de
encordoamento ou quando indicados extraflexíveis classe cinco(5).
Obedecerão às normas de fabricação e instalação conforme ABNT.
Cores:
- Corrente Alternada:

- Corrente Contínua:
- Comando: Cinza

Fases: R – Preta; S – Branca; T - Vermelho,
Neutro: Azul claro.
Terra: verde/verde-amarelo
PEN: Azul claro com anilhas verde-amarelo
Positivo: Vermelho com anilha sinal (+)
Negativo: Preto com anilha sinal (-)

Cabos baixa tensão multipolares:
¾ 2 condutores: Preto/Azul claro
¾ 3 condutores:Preto/Branco/Azul Claro
¾ 4 condutores:Preto/Branco/Vermelho/Azul Claro
¾ 5 condutores:Preto/Branco/Vermelho/Azul Claro/Verde Amarelo
Observações:
1- Toda terminação de cabos possuirá seu terminal apropriado a
compressão, sendo que cabos até 6 mm2 utilizarão terminais pré-isolados
tipo ilhós.
2- As emendas nos cabos serão permitidas até a bitola de 6mm2 e
somente cm caixas de passagens devendo ser as mesmas estanhadas e
isoladas a fim de se evitar a entrada de umidade.
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3- As emendas em cabos com bitola acima de 10mm2, inclusive, deverão
ser executadas através de luvas de emendas e compressão estanhadas e
isoladas a fim de se evitar a entrada de umidade e somente em caixas e
passagem.
4- Toda emenda, seja ela manual ou por luva de compressão, deverá ser
isolada por fita isolante com espessura de capa isolante do cabo utilizado
e passando no mínimo 2cm de cada lado sobre a capa isolante do
mesmo, mantendo a mesma classe de isolação do condutor.
5- Em locais onde haja esforços mecânicos ou tensões acima de 220V
deverão ser utilizadas camada de fita de auto fusão e de fita isolante.
6- Em tensões acima de 440V, inclusive, as isolações deverão ser
realizadas por uma camada de fitas oleadas una camada por fita de
auto fusão e o acabamento final por u na fita sol ante de ótima qual
idade.
7- Os terminais de cabos até 6 mm2 deverão ser prensados por alicates
prensa terminais.
8- Os terminais de cabos de l0 mm2 a 70 mm2 deverão ser prensados por
alicates manuais especiais.
9- Os terminais acima de 95 mm2, inclusive, obrigatoriamente serão
prensados por alicate prensa terminal hidráulico.
Tipo de instalação:
Cabos de força:
em eletroduto aparente poderá ser com isolação
para 750 V, em eletroduto embutido no solo deverá ter isolação 0,6/1kV
Bitola: os cabos deverão ser especificados e instalados de acordo com a
capacidade de corrente estabelecida em projeto e características dadas
pelo fabricante onde especificado ou instalado em: eletrocalhas, piso
elevado ou aparente em prumadas, deverão possuir dupla isolação
0,6/1kV.
Deverão ser instalados somente cabos flexíveis classe quatro (4) de
encordoamento ou quando indicados, extra flexíveis classe cinco (5).
Não deverão ser instalados fios rígidos em qualquer bitola;
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B - Eletrodutos
Instalações subterrâneas; deverão ser em PVC rígido ou tipo kanaflex em
bitola compatível com os cabos nele transportados, levando-se em
consideração a taxa de ocupação admissível em cada situação. Todos
os eletrodutos deverão ser enterrados a uma profundidade média de 600
mm abaixo do nível do solo, envelopados em concreto magro, com uma
declividade mínima de 1%, todas entradas e saidas de dutos dever ser
calafetadas e com fita de identificação em sua parte superior.
Os eletrodutos em instalação aparente deverão ser em Fo. Go. classe
pesada em bitola mínima de 3/4” e acima conforme especificação em
projeto. Devem ser projetados com taxa de ocupação compatível com a
situação, nunca superior a 40%, sustentadas por abraçadeiras
apropriadas, perfilados ou tirantes, a uma distância máxima de 1,5 m
entre suportes, sendo somente permitido instalação de luvas de emenda
e acessórios com rosca.
Serão aceitos somente curvas de raio longo. A cada duas curvas ou
distância superior a 20m deverão ser instaladas caixas de passagem.
Caixa de passagem aparente deverão ser com alumínio fundido.
Os eletrodutos embutidos em piso ou parede poderão ser em PVC rígido,
com bitola mínima de 3/4”, e acima conforme projeto, envelopados em
concreto magro quando em profundidade superior a 10cm, sendo
vedado o uso de qualquer artifícios para confecção de curvas, que não
seja peça pré-fabricada.
Os eletrodutos em Forro de Gesso deverão ser em Fo. Go. classe pesada,
em bitola mínima de 3/4”, e acima conforme projeto, sustentadas por
vergalhões roscados presos por abraçadeiras apropriadas.
Observações:
1- Toda terminação de eletroduto, seja em caixas de passagem, quadros
de força, etc, deverá possuir par bucha/arruela.
2- Todo eletroduto reserva deverá possuir guia instalado, apropriado para
passagem de cabos quando necessário.
3- Não deverão ser usadas pistolas para fixação de pinos roscados em
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lajes ou paredes em obras ocupadas.
4- Qualquer eletroduto machucado, amassado, ou que tenha perdido em
parte ou no todo a galvanização, deverá ser substituído.
5- Todo eletroduto interligado a equipamentos sujeitos a vibração deverá
ser realizado através de eletrodutos flexíveis com alma de aço, tipo seal
tubo e com terminações com prensa cabo giratório.
6- Eletrodutos com mesmo caminhamento deverão correr paralelos e
perfeitamente alinhados, sendo que luvas e curvas deverão ser instalados
alinhadamente.
C – Tomadas
Tomadas 220V
Deverão ser 2P+T - 15 A - com isolação para 250 V.
Deverão ser para encaixe de pinos chatos formato Y
Tomadas 127V
Deverão ser 2P+T 15A com isolação para 250 V
Deverão ser para encaixe de pinos cilíndricos
D – Pinos Machos
Pinos machos para 220V
Deverão ser para 2P+T - 15A com isolação para 250V
Deverão ser com pinos chatos em formato Y
Pinos para 127V
Deverão ser para 2P+T - 15 A - com isolação para 250V
Deverão ser com pinos cilíndricos.
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Obs: A montagem completa de todos os equipamentos, painéis
e o perfeito funcionamento do sistema, desde a entrada de
energia até o perfeito funcionamento das bombas, conforme
indicado em projeto, faz parte do escopo dos serviços a
executar.
E - Ensaios
Deverão ser realizados os seguintes ensaios/testes: Resistência de
aterramento e ensaios em painéis elétricos conforme estabelecido na NBR
5410/97.
Deverá ser providenciada a fundação para suporte dos quadros elétricos.
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LISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS, LISTA DE CABOS, LISTA DE ELETRODUTOS,
TABELA GERADORES
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LISTA DE MATERIAIS ELÉTRICOS
Item

Quant Unid

1

1

un.

1.1

1

un.

1.2

1

pç

1.3
1.4

6
30

m
m

1.5
1.6
1.7

15
2
1

m
kg
pç

1.8
1.9
1.10
1.11

1
1
2
1

un
pç
un
un

1.12
1.13

1
3

un
un

2
2.1

1

un

Descrição
ENTRADA DE ENERGIA EM BAIXA TENSÃO – FOLHA 02
entrada de energia em Baixa Tensão deverá ser fornecida
e montada conforme GED13-07/2004 da CPFL, tendo
como base os principais materiais abaixo relacionados
para carga tipo bomba trifásica e demanda de < 23KW. A
aprovação do projeto na concessionária de energia, se
necessário, ficará a cargo da empresa que executará a
obra.
Poste em concreto com tensão mecânica no topo de 90
daN, com altura que permita ser engastado e dimensões
livres conforme GED13-07/2004.
Curva longe de 135º em PVC rígido ou cabeçote, em
2”.
Eletroduto em PVC rígido de 2”; inclui luvas e conexões.
Cabo condutor formado de fio de cobre nu tempera
mole dupla camada de isolação sólida extrudado em
polietileno reticulado. (xlpe) e composto termoplástico de
cloreto de polivinila (pvc), classe de isolação 0,6/1 kv,
temperatura de trabalho 90 C em serviço continuo, 130 C
em sobrecarga, 250 C em curto circuito, na bitola 35 mm2
conf. NBR 7287, (encordoamento classe 2).
Nota: o
material devera estar cm conformidade com INMETRO.
Cabo de cobre 35 mm2 com isolação 0.6/1kV, na cor azul.
Arame galvanizado 4 BWG
Haste de aterramento, fabricada em aço 1010/20,
trefilado, com dupla camada (revestimento) de cobre
eletrolítico de 10 Mils (0,254mm); com diâmetro de 17,5
mm e comprimento de 3,00m
Caixa de medição padrão CPFL tipo “V”
Disjuntor tripolar 100A
Conector split bolt para hastes de aterra
Caixa de inspeção de aterramento conforme padrão
CPFL
Armação Secundária
Postes metálicos telecônicos para iluminação externa ao
CRD, com 7 m de altura, com luminária tipo pública,
própria para lâmpada vapor de sódio de 150w completa
(lâmpada e reator) e com relé fotoelétrico.
QF BOMBAS
Armário em chapa de aço tipo autoportante, de
dimensões mínimas de 1.800x1600x600mm. Obs. O quadro
deverá vir montado com os principais componentes
abaixo especificados e conforme memorial descritivo.
Inclui: barramentos, parafusos, porcas, arruelas, cabos de
interligação e comando, etc.
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2.2

1

un

g1

2.3

1

Un

g2

2.4

1

Un

b10

2.5

1

Un

b11

2.6

1

Un

h7
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Indicador quadrado nas dimensões: 96x96 mm, com
sistema de medição de ferro móvel apoiado em mancais,
provido de amortecimento através de mancais de silicone
destinado para medição de TENSÃO ALTERNADA, para
montagem em tampa de painéis conforme as normas NBR
5180, DIN 43780/57410 VDE 0410 e IEC 51, alojamento em
chapa de aço pintada em cinza martelado, moldura
frontal em vidro, angulo de montagem = 90º, fixação
através de suporte com parafuso, conexão até 6A com
terminais com trava e parafuso, temperatura ambiente –
10 + 40 ºC com umidade relativa menor ou igual a 75%
sem condensação. Tensão de prova 2 kV, 60Hz por
minuto; onda senoidal; classe de exatidão 1,5% para AC;
escala de medição de 0 a 300 VAC.
Indicador quadrado, nas dimensões de 96x96 mm com
sistema de medição de ferro móvel, apoiado em mancai,
provido de amortecimento através de mancais de
silicone. Destinado à medição de CORRENTE ALTERNADA,
para montagem em painéis conforme normas NBR 5180,
DIN 43780/57410 VDE 0410 e IEC 51, alojamento em chapa
de aço pintada em cinza martelado, moldura frontal em
plástico na cor preta, visor frontal em vidro, angulo de
montagem = 90º, fixação através de suporte com
parafuso, conexão até 6A com terminais com trava e
parafuso, exigências mecânicas ao choque 15g/s ms e a
vibração 2,5 g/s, 55 Hz. Temperatura ambiente –10 + 40 ºC
com umidade relativa menor ou igual a 75% sem
condensação. Onda senoidal; classe de exatidão 1,5%AC;
escala de medição 0 a 100 A.
Chave comutadora para voltímetro com três leituras de
fase e 3 de linha de posição de zero, com frontal
quadrado 48x48 mm e KNO BS de 23 mm, para montagem
tipo topo, com placa frontal e acionador na cor preta,
para tensões de até 500 VCA e corrente de 100A.
Chave comutadora para amperímetro com 03 TC’S
unipolar com posição de zero, com frontal quadrado
48x48 e KNOBS de 23mm, para montagem tipo topo, com
placa frontal com acionador na cor preta, para tensões
ate 500 VCA e corrente de 100A.
Sinalizador, para tensão máxima de alimentação de 220
VCA, com redutor de tensão para lâmpada do tipo BA9S
de 130 VCA (inclusa) com cabeça circular de 22 mm,
acabamento em anel metálico cromado, com ligação
com parafuso e estribos imperdíveis, com lente na cor
amarela, com tratamento de proteção para todos os
climas, temperatura ambiente de trabalho de —10 A + 70
C, funcionamento em todas as posições, grau de
proteção IP65.
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2.7

4

un

h1,h3,h5,
h6

Sinalizador, para tensão máxima de alimentação de 220
VCA, com redutor de tensão para lâmpada do tipo BA9S
de 130 VCA (inclusa) com cabeça circular de 22 mm,
acabamento em anel metálico cromado, com ligação
com parafuso e estribos imperdíveis, com lente na cor
vermelha, com tratamento de proteção para todos os
climas, temperatura ambiente de trabalho de —10 A + 70
C, funcionamento em todas as posições, grau de
proteção IP65.

2.8

2

un

h2,h4

2.9

4
3

un

b1, b2, b5

2.10

2

un

b3,b7

2.11

1

un

b4

Sinalizador, para tensão máxima de alimentação de 220
VCA, com redutor de tensão para lâmpada do tipo BA9S
de 130 VCA (inclusa) com cabeça circular de 22 mm,
acabamento em anel metálico cromado, com ligação
com parafuso e estribos imperdíveis, com lente na cor
verde, com tratamento de proteção para todos os climas,
temperatura ambiente de trabalho de —10 A + 70 C,
funcionamento em todas as posições, grau de proteção
IP65.
Chave comutadora com manopla curta, com cabeça
circular de diâmetro de 22 mm, acabamento em anel
metálico cromado, com ligação por parafusos e estribos
imperdíveis na cor preta, com três posições fixas, com dois
contatos NA e dois contatos NF, com tratamento de
proteção para todos os climas, temperatura ambiente de
trabalho de –10 à +70 ºC, funcionamento em todas
posições, grau de proteção IP 65, vida mecânica acima
de 300000 manobras, com contatos de capacidade de
corrente nominal térmica de 10 A, tensão nominal de
isolação de 600Vca, compatibilidade com clipes de 24V –
3 a 20 mA, com ligações de capacidade mínima: 1x1mm,
e máxima de com ou sem terminal de 1x 2,5mm ou 2 x
1,5mm.
Botão a impulsão, com cabeça circular de diâmetro de
22 mm, acabamento em anel metálico cromado, com
ligação por parafusos e estribos imperdíveis na cor verde,
com dois contatos sendo NA + NF, com tratamento de
proteção para todos os climas, temperatura ambiente de
trabalho de –10 à +70 ºC, funcionamento em todas
posições, grau de proteção IP 65, vida mecânica de
300000 manobras, com contatos de capacidade de
corrente nominal térmica de 10 A, tensão nominal de
isolação de 600Vca, compatibilidade com CLP’s de 24 V –
4 a 20 mA, co ligações de capacidade mínima: 1x1 mm2,
e máxima de com ou sem terminal de 1x2,5mm2 ou
2x1,5mm2.
Botão a impulsão, com cabeça circular de diâmetro de
22 mm, acabamento em anel metálico cromado, com
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2.12

1

pç

a0

2.13

2

pç

U1, U2

2.14

2

un

a1... a2

2.15

6

un

e1... e6

2.16
2.17

11
8

un
un

2.18

3

un

e7...e9,

2.19

5

un

f1-f3,f4,f5

e14 ...
e21
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ligação por parafusos e estribos imperdíveis na cor
vermelha, com dois contatos sendo NA + NF, com
tratamento de proteção para todos os climas,
temperatura ambiente de trabalho de –10 à +70 ºC,
funcionamento em todas posições, grau de proteção IP
65, vida mecânica de 300000 manobras, com contatos de
capacidade de corrente nominal térmica de 10 A, tensão
nominal de isolação de 600Vca, compatibilidade com
CLP’s de 24 V – 4 a 20 mA, co ligações de capacidade
mínima: 1x1 mm2, e máxima de com ou sem terminal de
1x2,5mm2 ou 2x1,5mm2.
Chave seccionadora, corpo tripolar, manopla rotativa e
parafusos nos terminais de fixação, capacidade nominal
de 125 A em 220V, categoria AC 2-3.
Partida eletronica tipo suave (inversor de frequência),
20 CV - 220 V / 6 fios;
Chave seccionadora com porta fusível tipo NH tamanho
1, incorporada no corpo tripolar, com separadores, capa
protetora dos fusíveis, manopla rotativa, com parafusos
nos terminais de fixação, capacidade nominal de 63A em
220V, categoria AC 2-3.
Fusível NH, tamanho 00, retardado, corrente nominal 63A,
capacidade de interrupção nominal de 120kA até
500Vca, categoria de utilização GG, para aplicação geral
e com capacidade de interrupção em toda zona tempocorrente, conforme normas IEC 269-1-1, NBR 11841, VDE
0636 e EB 2140/91.
Nota: o material deverá estar em conformidade com
INMETRO.
Base de fusível dz 2 a 25 A, completa.
Fusível diazed retardado corrente nominal 10A
capacidade de interrupção nominal 70kA até 500 Vca,
categoria de utilização GG para aplicação geral em
capacidade de interrupção em toda zona tempocorrente conforme normas IEC 269-2-1, NBR 11844, NBR
9176, VDE 0636 e DIN 49215.
Nota: O material deverá estar em conformidade e com
INMETRO.
Fusível diazed retardado corrente nominal 4 A
capacidade de interrupção nominal 70kA até 500 Vca,
categoria de utilização GG para aplicação geral em
capacidade de interrupção em toda zona tempocorrente conforme normas IEC 269-2-1, NBR 11844, NBR
9176, VDE 0636 e DIN 49215.
Nota: O material deverá estar em conformidade e com
INMETRO.
Transformador de corrente com abertura central para
montagem direta sobre o cabo ou barramento primário
com suporte, conforme normas ABNT EB 251/ MB459 IEC
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2.20

2

un

g4,g5

2.21

1

un

g3

2.22
2.23

1
14

un
un

RFF

2.24

3

Un

2.25

5

2.26

5

un

2.27

20

un

2.28
2.29

1
2

un
un

un

d0 a d10,
d2À,d3A,

b12, b13
e b14
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285, alojamento em plástico na cor preta com alta
resistência mecânica ou térmica, conexão primária
através de cabo ou barramento passante, secundário
terminal com parafuso, identificação para conexão
primaria P1 e P secundário S1 e S2; fixação através de
cabo ou barramento passante ou suporte adicional;
tensão de trabalho menor ou igual a 600 Vca; tensão de
prova 2,5kV classe de temperatura e temperatura limite
130ºC, corrente térmica nominal 60 IN; corrente dinâmica
terminal 150 IN; freqüência nominal 50 a 60 Hz, corrente
secundaria 5 A fator térmico 1,5IN; relação de corrente
100/5 A.
Transdutor de corrente
- corrente de entrada: 0-5 A
- saída: 4-20 mA
- precisão: 0,5% FE
- impedância de saída: 1kohms
- faixa de freqüência: 45 a 750Hz
- tempo de resposta: <1seg.
- temperatura de operação: -10 a 60
- variação em função da carga: + ou – 0,1%
- isolação: 2kV RMS, mínimo por 1 minuto
- tensão de alimentação auxiliar: 220Vca/ 60 Hz
Transdutor de tensão
- saída: 4-20 mA
- tensão de alimentação auxiliar: 220Vca/ 60 Hz
Rele falta de fase e mínima tensão 220 V, 60 H, 3 fases;
Contatores auxiliares com 4 NA e 4NF, tensão de bobina
220V.
Conjunto Grelha filtro para ventilação/ exaustão –
150x150mm
Chave de nível, tipo bóia (superior, inferior e extravazão)
Conector de passagem com capacidade nominal para
fios e cabos 16mm, com capacidade de corrente de 82
A, e tensão nominal de 750 Vca, com capacidade de
conexão de 2,5 a 16mm2, fabricado em termoplástico
tipo PA 66 “poliamida”, com temperatura de trabalho de
–50 a + 100 ºC, na cor bege, para montagem em trilhos
Din tipo TS32 e TS 35.
Conector de passagem com capacidade nominal para
fios e cabos 4 mm2, com capacidade de corrente de 36
A, e tensão 600 Vca, com capacidade de conexão de 0,5
a 4 mm2, fabricado em termoplástico tipo PA 66
“poliamida”, com temperatura de trabalho de –50 a + 100
ºC, na cor bege, para montagem em trilhos Din tipo TS32 e
TS 35.
Placa de diodos
Exaustor de 15 cm de diâmetro para montagem em
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painel elétrico, 220V, 200m3ph.
Disjuntor bipolar 20 A
Disjuntor unipolar 20 A
Contator tripolar para acionamento dos capacitores de
5,0KVAr.
TELEFONIA
Padrão para entrada de 2 linhas telefônicas conforme
concessionária de telefone local
Suporte para fixação em poste para 2 linhas telefônicas
Cabo telefônico em cobre (não será aceito cabo em
cobre com alma de aço)
CABOS E ELETRODUTOS
Cabo condutor formado de fio de cobre nu; tempera
mole isolação sólida extrudada composto termoplástico
em cloreto de polivinila (PVC), classe de isolação 0,6/1kV,
temperatura de trabalho 70ºC em serviço continuo, 100ºC
em sobrecarga, 160ºC em curto-circuito, na bitola 1x16
mm2, conforme NBR 6148, (encordoamento classe 4)
Nota 1: O material deve estar em conformidade com
INMETRO.
Nota 2: Deverá ser entregue nas cores preto (fase), azul
(neutro), verde (terra) e vermelho (comando).
Cabo condutor formado de fio de cobre nu; tempera
mole isolação sólida extrudada composto termoplástico
em cloreto de polivinila (PVC), classe de isolação 0,6/1kV,
temperatura de trabalho 70ºC em serviço continuo, 100ºC
em sobrecarga, 160ºC em curto-circuito, na bitola 1x2,5
mm2, conforme NBR 6148, (encordoamento classe 4)
Nota 1: O material deve estar em conformidade com
INMETRO.
Nota 2: Deverá ser entregue nas cores preto (fase), azul
(neutro), verde (terra) e vermelho (comando).
Cabo condutor formado de fio de cobre nu; tempera
mole isolação sólida extrudada composto termoplástico
em cloreto de polivinila (PVC), classe de isolação 0,6/1kV,
temperatura de trabalho 70ºC em serviço continuo, 100ºC
em sobrecarga, 160ºC em curto-circuito, na bitola 1x35
mm2, conforme NBR 6148, (encordoamento classe 4)
Nota 1: O material deve estar em conformidade com
INMETRO.
Nota 2: Deverá ser entregue nas cores preto (fase), azul
(neutro), verde (terra) e vermelho (comando).
Cabo condutor formado de fio de cobre nu; tempera
mole isolação sólida extrudada composto termoplástico
em cloreto de polivinila (PVC), classe de isolação 0,6/1kV,
temperatura de trabalho 70ºC em serviço continuo, 100ºC
em sobrecarga, 160ºC em curto-circuito, na bitola 1x4x2,5
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mm2, conforme NBR 6148, (encordoamento classe 4)
Nota 1: O material deve estar em conformidade com
INMETRO.
Nota 2: Deverá ser entregue nas cores preto (fase), azul
(neutro), verde (terra) e vermelho (comando).
Cabo blindado AF bitola 2 x 16 AWG, ou 2 x 1,0 mm².
Construção: condutor interno em corda de fios de cobre
estanhado. Formação: diâmetro do condutor de 1,5 mm,
de diâmetro área 1,35 mm² ; Isolação em polietileno com
diâmetro de 2,5 mm; blindagem em trança de cobre
estanhado com 144 fios de 0,172 mm com diâmetro final
de 5,5 mm; formação reunião com duas veias cegas,
capa em PVC com diâmetro final de 7,5 mm. Peso 77
g/m. Características elétricas (conforme ASTM D 4566),
resistência ohmica da blindagem menor ou igual a 14,0
Ohm/km. Resistência ôhmica da blindagem menor que
10,1 Ohms/Km, resistência do isolamento maior ou igual a
500 Mohms/Km. Tensão de operação:menor ou igual a
300 V RMS, teste de tensão: 0,6 KV (CA/min), capacidade
nominal: 135 pF/m. Capacidades mecânicas: raio mínimo
de curvatura de 36 mm para um dobramento, de 109 mm
para dobramentos seguidos; temperatura ambiente
máxima 70 graus C
Cabo condutor formado de fio de cobre nu; tempera
mole isolação sólida extrudada composto termoplástico
em cloreto de polivinila (PVC), classe de isolação 750 V,
temperatura de trabalho 70ºC em serviço continuo, 100ºC
em sobrecarga, 160ºC em curto-circuito, na bitola 1x2x1,0
mm2, conforme NBR 6148, (encordoamento classe 4)
Nota 1: O material deve estar em conformidade com
INMETRO.
Nota 2: Deverá ser entregue nas cores preto (fase), azul
(neutro), verde (terra) e vermelho (comando).
Eletroduto em PVC rígido conforme NBR 6150 de seção
circular DN 38,1 mm (1 1/2”) classe A tipo rosqueavel,
rosca conforme NBR 6414, espessura mínima de parece
4mm incluso luvas, curvas, etc.
Eletroduto em PVC rígido conforme NBR 6150 de seção
circular DN 19,05 mm (3/4”) classe A tipo rosqueavel, rosca
conforme NBR 6414, espessura mínima de parece 4mm
incluso luvas, curvas, etc.
Eletroduto em PVC rígido conforme NBR 6150 de seção
circular DN 25,4 mm (1”) classe A tipo rosqueavel, rosca
conforme NBR 6414, espessura mínima de parece 4mm
incluso luvas, curvas, etc.
Eletroduto em Fo.Go conforme NBR 6150 de seção circular
DN 19,05 mm (3/4”) classe A tipo rosqueavel, rosca
conforme NBR 6414, espessura mínima de parece 4mm
incluso luvas, curvas, conduletes, etc.
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Eletrocalha em Fo.Go perfurada tipo “u” com tampa nas
seguintes dimensões 100x50mm confeccionada em aço
1010-1020, tratado por imersão a quente em zinco de
acordo com norma ABNT MB – 25
Acessórios de instalação, tais como, abraçadeiras,
buchas, parafusos, perfilados, etc.
GERADOR E SISTEMA
Moto gerador movido a óleo diesel – potencia 48 KVA –
sistema trifásico + neutro – 220V 60 Hz consumo de 9,9L /
hora
Carregador / flutuador de baterias 220 V / 24 Vcc e
baterias adequadas para partida do moto gerador.
Tanque de óleo combustivel para 6 horas. Diâmetro 0,5m x
0,36m altura. Volume: 70L
QTA (quadro de transferência automática ) para 48 KVA /
220V – 60Hz.
SERVIÇOS
Entrada de Energia Em Baixa Tensão
- Caso necessário: aprovação de projeto e todos os
tramites junto a concessionária de energia elétrica até a
energização em definitivo da EEE. Montagem do padrão
de entrada de energia, conforme norma especifica da
concessionária de energia local. Funcionamento em
definitivo da instalação
Valas: Abertura de todas as valas necessárias à passagem
de eletrodutos
Eletrodutos e Eletrocalhas: Passagem de todos os
eletrodutos e eletrocalhas sejam enterrados ou aparentes.
Conforme lista em anexo.
Cabos: passagem de todos os cabos, em eletrodutos
enterrados/ aparentes, eletrocalhas/ canaleta elétrica.
Caixa de abrigo para padrão de entrada de energia,
conforme norma CPFL (GED13 07/2004)e proj. Folha 02.
Quadros: montagem de todos os quadros necessários: QF
Bombas, Q Automação, QTA e Central de Alarme.
Conforme diagramas e Memorial Descritivo.
Construção de caixas de passagem em alvenaria nas
dimensões de 50x50x80 cm, revestidas interna e
externamente, conforme proj. 20030373-032.
Funcionamento: A obra será considerada concluída,
quando: a contratada completar a energização, testar e
em funcionamento com controle completo do PLC,
conectado e em operação via linha de comunicações
com o Centro de controle Operacional da Prefeitura
Municipal de Jaguariúna.
A empresa que executará a obra deverá fornecer “As
Built” completo, após a execução e recebimento da obra
e fornecimento, montagem e instalação do conjunto
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gerador diesel.

Obs.: Faz parte da obra todo material de fixação, conexão, tais como:
suportes, braçadeiras, buchas, luvas, parafusos, porcas, arruelas, etc.,
necessário à perfeita montagem e funcionamento da unidade.
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Loteamento Terras da Capela de Santo Antônio
LISTA DE CABOS

Nº Tipo

Vai para

Quant.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV

Sai de
Medidor
Medidor
QTA
QF - Bombas
QF - Bombas
QGFL
QGFL
QGFL
QF - Bombas
QF - Bombas
QF - Bombas

QTA
QTA
QF - Bombas
QA - Automação
QGFL
Poste cx. passagem 01
Poste cx. passagem 02
Poste cx. passagem 03
Automático Nível 1
Automático Nível 2
Bomba Submersa

4x40=160
1x40=40
4x8=32
4x8=32
4x8=32
4x40=160
4x30=120
4x15=60
2x20=40
2x20=40
4x20=80

Unid. Finalidade
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
750V
750V
750V
750V
750V
750V
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
0,6/1KV
c/malha
c/malha
750V
750V
750V
750V
750V

QF - Bombas
QF - Bombas
Gerador
QGFL
QGFL
QGFL
QGFL
QGFL
QA
QF - Bombas
QF - Bombas
QF - Bombas
QF - Bombas
QF - Bombas
Q. Automação
Q. Automação
Q. Automação
Q. Automação
Q. Automação
Q. Automação
Q. Automação

Bomba 1
Bomba 2
QTA
Sala do Operador
Sala do Gerador
Tomadas circ.2
Tomadas circ.3
Tomadas circ.4
Central de Alarme
Automático Nível 1
Automático Nível 2
Automático Nível 3
Capacitor 1
Capacitor 2
QF - Bombas
QF - Bombas
QF - Bombas
QF - Bombas
QF - Bombas
QF - Bombas
QF - Bombas

4x20=80
4x20=80
4x10=40
3x20=60
3x30=90
3x20=60
3x30=90
3x30=90
3x10=30
2x20=40
2x20=40
2x20=40
4x6=24
4x6=24
8
8
8
8
8
8
8

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Cabo de Força
Cabo de Força (Terra)
Alimentação QFB
Alimen. Q Automação
Alimentação QGFL
Cabo ilum. externa
Cabo ilum. externa
Cabo ilum. externa
Sinal Nível Baixo
Sinal Nível Alto
Alimentação Bomba
Submersa
Alimentação B1
Alimentação B2
Cabo de Força
Ilum. Interna
Ilum. Interna
Chuveiro
Tomadas 110 V
Tomadas 220 V
Central de Alarme
Sinal Nível Baixo
Sinal Nível Alto
Sinal Nível Muito Alto
Alimentação
Alimentação
Sinal Transd. Corrente B1
Sinal Transd. Corrente B2
Sinal Relé Falta de Fase
Sinal Local / Remoto
Sinal B1 Ligado
Sinal B1 Defeito
Sinal B2 Ligado

Bitola

Obs

35,0
16,0
35,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
6,0

Força, Neutro
Terra

16,0
16,0
35,0
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
2,5
1x2x1,0
1x2x1,0
1x2x1,0
1x2x1,0
1x2x1,0
1x2x1,0
1x2x1,0

Bomba Submersa
Bomba Submersa

33
34
35

750V
750V
750V

Q. Automação
Q. Automação
Q. Automação

QF - Bombas
QF - Bombas
QF - Bombas

8
8
8

m
m
m

Sinal B2 Defeito
Sinal Liga / Desl. B1
Sinal Liga / Desl. B2

1x2x1,0
1x2x1,0
1x2x1,0
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Loteamento Terras da Capela de Santo Antônio
LISTA DE ELETRODUTOS

Nº

Sai de

Vai para

Bitola

Tipo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Medição
Medição
QTA
QTA
QF - Bombas
Gerador
QA
QGFL
QGFL
QGFL
QF - Bombas
QF - Bombas
QGFL
QF - Bombas
QF - Bombas

QTA
QTA
QA - Autoamação
QF - Bombas
QGFL
QTA
Central Alarme
Poste Ilum. cx 1
Poste Ilum. cx 2
Poste Ilum. cx 3
Bombas 1 e 2
Bóias de Níveis
Sala Operador
Bombas 1 e 2
Bomba Submersa

Ф 2"
Ф 1"
100x200 mm
100x200 mm
Ф 3/4"
100x200 mm
Ф 3/4"
Ф 3/4"
Ф 3/4"
Ф 3/4"
Ф 2"
Ф 1 1/2"
Ф 3/4"
Ф 1"
Ф 1"

Eletroduto PVC Rígido ou kanaflex
Eletroduto PVC Rígido ou kanaflex
Canaleta no piso com tampa
Canaleta no piso com tampa
Eletroduto Fo Go
Canaleta no piso com tampa
Eletroduto Fo Go
Eletroduto PVC Rígido ou kanaflex
Eletroduto PVC Rígido ou kanaflex
Eletroduto PVC Rígido ou kanaflex
Eletroduto PVC Rígido ou kanaflex
Eletroduto PVC Rígido ou kanaflex
Eletroduto Fo Go
Eletroduto PVC Rígido ou kanaflex
Eletroduto PVC Rígido ou kanaflex

16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Qt Unid.
40
40
5
5
5
10
5
40
30
15
20
50
50
20
20

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Obs
Força, comum
Reserva

Ilumin. Externa
Ilumin. Externa
Ilumin. Externa
Alimentação B1/B2
Bóias de Níveis
Ilum. e tomadas
Reserva
Alimentação
Bomba Submersa

