aplicação
Destinado ao uso em obras novas ou reformas, tais como escritórios, universidades, laboratórios entre outros, o sistema de canaletas ARC, da Parcus,
permite conduzir cabos de dados, voz e energia separadamente. Foi projetado com base em orientações das normas NBR 5410, NBR 14565, ANSI/
EIA/TIA-569-A, nos quesitos que interferem com o sistema. De dimensões reduzidas, altamente durável (não oxida) e resistente, possui exclusivo
design em arco, sem cantos vivos, o que aumenta a segurança do usuário e do instalador, dão discrição ao sistema, facilita a higienização do mesmo
e diminui o acúmulo de poeira. Soma-se a isto o fato do PVC ser quimicamente inerte, não ser afetado por ácidos, bases e soluções
aquosas, ser resistente à ação de fungos, bactérias, insetos e etc, o que explica sua larga utilização, inclusive em instalações
hospitalares.

Altamente resistente:

É mecanicamente estruturado oferecendo maior resistência ao impacto. Seus encaixes reforçados garantem perfeita Þxação entre
Base, Tampa e Acessórios. Graças a
este diferencial o sistema ARC proporciona um excelente acabamento e maior durabilidade, além de facilidade na hora da instalação.

Conexão
Parede Teto:
Completa linha de
acessórios, que atendem a
diversas necessidades.

Basta um click! E o sistema está montado,
encaixes rápidos de pressão que
eliminam o uso de
parafusos.

Atende as Normas:

Filme Autocolante:
As tampas são revestidas
externamente com Þlme plástico, evitando que as peças
risquem ou se sujem durante o
transporte, armazenamento e
instalação. O mesmo só deve
ser retirado quando o usuário
Þnal for utilizar o sistema.

Exclusivo Fixa Cabos:
Facilidade, agilidade e
segurança. Impede que os
cabos caiam durante a
instalação e em futuras
manutenções, além de dar
maior resistência a canaleta.

Opção de acessórios retos
ou raiados, o que proporciona maior alívio na curvatura
dos cabos.

Suportes com tomadas e interruptores
embutidos e/ou Caixas
Externas: Grande variedade de
combinações de montagem em função
da quantidade de cabos, facilidade na
mudança de layout e encaixes rápidos
que dispensam parafusos. Quando existe
a necessidade de deslocar algum ponto de
tomada, a parede não Þca com os furos
e “sombra de pintura”, uma vez que as
caixas e/ ou suportes Þcam sobre a
canaleta e não sobre a parede.
m
Embalagem: Bases e tampas em
embalagens separadas, o que dá
maior proteção ao produto além
de facilitar e reduzir o tempo de
execução da obra.

30% de redução no custo de instalação.
Todos os diferenciais acima contribuem para a redução do tempo e custo da instalação.
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passagem de cabos
1

Os cabos de dados (azuis) correm pela parte superior da canaleta e migram para alimentar as tomadas na caixa ou suporte;

2

Os cabos de energia (verde, preto e branco) correm pela parte
inferior da canaleta e migram para alimentar as tomadas na caixa
ou suporte. Os cabos de dados e energia nunca devem se cruzar. Se os cabos que alimentam as tomadas de energia vem pela
direita, os cabos de dados devem vir pela esquerda, e vice versa;

3

Ao instalar um Suporte de Tomada é necessário a instalação de um Fixa Cabo
em cada extremidade do Suporte.

Na instalação da Caixa de Tomada é necessário a utilização de dois (02) Fixa Cabos
um de cada lado.

Fixa Cabo.

1

1

3

3
2
2

ponível
* Também dis

R 14136

p/ Tomada NB

disposição dos cabos

Tomada
de Energia
Embutida

Tomada
de Dados
Embutida

ConÞguração
D01

Tomada
de Dados
Embutida

ConÞguração
D01

Legenda:

ConÞguração
D02

Cabos de Dados

Tomada
de Energia
Embutida

ConÞguração
D05

Caixa
com Tomada
de Dados

ConÞguração
D03CX

Caixa
com Tomada
de Dados

ConÞguração
D04CX

Caixa
com Tomada
de Energia

ConÞguração
D06CX

Cabos de Energia

Obs.: No caso das conÞgurações D01, D02 e D05 o espaço central é utilizado apenas para alojar as tomadas e fazer a emenda dos cabos.

capacidade de ocupação - sistema arc 55x35
Canaleta
55x35m m

Taxa de ocupação p/ Cabos UTP e Energia

Área Útil da
Canaleta mm²
Dados Energia

D01
D02
D05
D03CX
D04CX
D06CX

312 312
624
0
0
624
1030 312
1342 0
0 1342
Obs.:

cat 5e

40%
cat 6 cat 6A
Blindado

cat 7A
Blindado

60% (Capacidade Máxima)
cat 6A cat 7A
cat 5e cat 6
Blindado

Blindado

40%
60%
2,5mm²
Energia

ø 5,5 mm ø 6,8 mm ø 7,35 mm ø 8,35 mm ø 5,5 mm ø 6,8 mm ø 7,35 mm ø 8,35 mm ø 3,6 mm ø 3,6 mm
23,76 mm² 36,32 mm² 42,4 mm² 54,73 mm² 23,76 mm² 36,32 mm² 42,4 mm² 54,73 mm² 10,18 mm² 10,18 mm²

Quantidade de Cabos

5

3

3

2

7

4

3

3

12

18

10

6

6

4

14

8

6

6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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36

17

11

10

7

25

17

13

11

12

18

22

15

12

9

32

21

16

14

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

52

79

Dados orientativos, sempre consultar o fabricante dos cabos. A taxa de ocupação máxima recomendada pela
Norma EIA/TIA 569A é de 40% durante o projeto, e 60% (capacidade máxima) para futuras ampliações.
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Obs.: Todas as dimensões indicadas
neste catálogo estão em milimetros.

trecho reto
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Base
55x35mm

Ref.: 1122-07-BR
Base 55x35x2000mm

Tampa Curva
55x35mm

Ref.: 1122-08-BR
Tampa Curva 55x35x2000mm

Canaleta 55x35mm
montada c/ base e tampa

O trecho Reto é composto pelo conjunto formado por base e tampa, que são fabricados em material plastico auto-extinguivel (UL94 V0), na
cor Branco Ártico.
A Base de 55x35mm possui 03 canais para passagem de cabos, 02 frisos laterais para colocação de Þxa-cabo interno e 01 pequena linha central
de marcação ao longo da base, que serve de guia para furação e Þxação na parede, e encaixes de pressão lateral para colocação de 01 tampa
curva de 55x35.
A Tampa é de formato curvo com raio de 86mm e dimensão nominal de 55x35x2000. A mesma é Þxada na Base de 55x35 por meio de encaixes
de pressão laterais. Fornecida com Þlme de proteção autocolante, que só deve ser retirado no Þnal da obra.

acessórios

dimensões mínimas para contorno de pilares:
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O Sistema vai além das especiÞcações
da norma, que pede apenas a existencia de uma separação Þsica entre
cabos de dados e energia. No caso
da conÞguração D01, além do divisor,
existe uma distância de 28mm entre os
cabos.

Dimensionamento mínimo 40 x 90

40

70

90

Acessórios Raiados:
Dimensionamento mínimo 155 x 170

170

70

155

35

55

35

Acessórios Retos:

35

Os acessórios do sistema ARC são fabricados em peça única, com garras
de Þxação reforçadas, e em material plastico auto extinguível (UL94 V0),
na cor branco artico, que se encaixam na base. Tanto os acessorios retos
quanto os raiados respeitam a indicação da norma ANSI/EIA/TIA 568-A,
que determina o raio de curvatura para cabos UTP/SCTP, que deve ser de
no mínimo quatro vezes o seu diâmetro para cabos 4 pares e dez vezes
para cabos multipares. VeriÞcar a melhor utilização para cada projeto.

Canaleta com
Acessórios Retos

Canaleta com
Acessórios Raiados
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55
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71

85
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30

71

70

Ref.: 1123-46-BR
Curva Interna 90° Raiada
55x35

Ref.: 1123-66-BR
Curva Interna 135° Raiada
55x35

Ref.: 1123-47-BR
Curva Externa 90° Reta
55x35

Ref.: 1123-67-BR
Curva Externa 90° Raiada
55x35

55

55
55

R=3
0

R=3
0

55

55

55

55

55

105

115

80

Ref.: 1123-48-BR
Curva Horizontal Reta 55x35

Ref.: 1123-69-BR
Curva Horizontal Raiada 55x35

120

175

Ref.: 1123-49-BR
T Horizontal Reto 55x35

Ref.: 1123-68-BR
T Horizontal Raiado 55x35

85

170

70

55

55

85

135

55
58

Ref.: 1123-50-BR
T Horizontal Reto 55x35 c/ saída 120x35

Ref.: 1123-51-BR
T Horizontal Reto 55x35 c/ saída 85x35

Ref.: 1123-52-BR
Conexão Parede/Teto 55x35

55

O Sistema ARC utiliza o exclusivo Fixa Cabo, que garante facilidade
e agilidade na hora da instalação, manutenção e uma perfeita fixação
entre acessórios, tampa e base. Devem ser instalados a cada 500mm,
a cada Suporte e Caixa de Tomada, e próximo aos Tes, curvas, terminais e conexâo Parede Teto.
Ref.: 1129-05-BR
Terminal 55x35

Ref.: 1129-03-ZC
Fixa Cabo de 37mm

27

Obs.: Todas as dimensões indicadas
neste catálogo estão em milimetros.

suportes e caixas
Com a análise da disposição dos cabos na tabela de Capacidade de Ocupação, pode-se optar pela melhor relação custo x benefício, estética e
curvatura dos cabos, no que se diz respeito a utilização de suportes com tomadas embutidas ou caixas externas.
Os suportes e caixas são Þxados às canaletas por engates rápidos de pressão, que dispensam a utilização de parafusos.

Suporte p/ Energia com furos 24,5x27,5
55x35x150 c/ 01 furo
Ref.: 1126-44-BR
55x35x150 c/ 02 furos
Ref.: 1126-45-BR
55x35x196 c/ 03 furos
Ref.: 1126-46-BR
55x35x241 c/ 04 furos
Ref.: 1126-47-BR

Ref.: 1125-09-BR
Caixa de Tomada 55x35
p/ Energia c/ 02 furos 24,5x27,5
Obs.: Utilizado com Tomada tipo painel.
Branca Ref.: 1128-04-BR ou Vermelha
Ref.: 1128-04-VM.

Obs.: Utilizado com Tomada tipo painel. Branca
Ref.: 1128-04-BR ou Vermelha Ref.: 1128-04-VM.

Suporte p/ NBR 14136 com furos 26,5x70
55x35x150 c/ 01 furo
Ref.: 1126-49-BR
55x35x241 c/ 02 furos Ref.: 1126-50-BR

Ref.: 1125-10-BR
Caixa de Tomada 55x35
p/ Energia NBR 14136
c/ 01 furo 26,5x70

Obs.: Utilizado com Tomada Parcus Padrão Brasileiro.
Branca Ref.: 1128-02-BR ou Vermelha Ref.: 1128-02-VM.

Obs.: Utilizado com Tomada Novo Padrão
Brasileiro Branca Ref.: 1128-02-BR
ou Vermelha Ref.: 1128-02-VM.

Suporte p/ RJ com furos 17x23
55x35x150 c/ 01 furo
Ref.: 1126-57-BR
55x35x150 c/ 02 furos Ref.: 1126-58-BR
55x35x150 c/ 03 furos Ref.: 1126-59-BR
55x35x183 c/ 04 furos Ref.: 1126-60-BR

Ref.: 1125-11-BR
Caixa de Tomada 55x35
p/ RJ c/ 02 furos 14,7x19,3
Obs.: Utilizado com RJ 45 Parcus
Ref.: 1128-05-BR ou das marcas AMP,
PLP, Furukawa e outros.

Obs.: Utilizado com RJ 45 Ortronics.

Suporte p/ RJ com furos 14,7x19,3
55x35x150 c/ 01 furo
Ref.: 1126-53-BR
55x35x150 c/ 02 furos Ref.: 1126-54-BR
55x35x150 c/ 03 furos Ref.: 1126-55-BR
55x35x183 c/ 04 furos Ref.: 1126-56-BR

Ref.: 1125-12-BR
Caixa de Tomada 55x35
p/ RJ c/ 02 furos 19,7x21
Obs.: Utilizado com RJ AVAYA com colar.

Obs.: Utilizado com RJ 45 Parcus Ref.: 1128-05-BR ou das
marcas AMP, PLP, Furukawa e outros.

Suporte Interruptor
55x35x150 c/ 01 furo
55x35x150 c/ 02 furos
55x35x150 c/ 03 furos

Tecla Redonda
Ref.: 1126-63-BR
Ref.: 1126-64-BR
Ref.: 1126-65-BR

Ref.: 1125-28-BR
Caixa de Tomada 55x35
c/ 01 furo Energia 24,5x27,5
e 01 furo RJ 14,7x19,3

Obs.: Utilizado com Interruptor Redondo Ref.: 1128-11-BR.

Obs.: Utilizado com Tomada tipo painel.
Branca Ref.: 1128-04-BR, Vermelha
Ref.: 1128-04-VM, RJ 45 Parcus
Ref.: 1128-05-BR ou das marcas AMP,
PLP, Furukawa e outros.

Ref.: 1126-61-BR
Suporte Interruptor 01 tecla 55x35x150
c/ 01 furo 16,5x36,6

A instalar um Suporte de Tomadas é neAo
cessário a colocação de um Fixa Cabo
em cada extremidade do Suporte.

Obs.: Utilizado com Interruptor Simples 01 Tecla
Ref.: 1128-07-BR ou Paralelo 01 Tecla Ref.: 1128-08-BR.

Ref.: 1126-62-BR
Suporte Interruptor tecla dupla 55x35x150
c/ 01 furo 33x36

Ref.: 1126-61-BR

Ref.: 1126-62-BR

N
Na instalação da Caixa de Tomadas é necessário a utilização de
um Fixa Cabo em cada extremidade.

Obs.: Utilizado c/ Interruptor Bipolar Simples branco tecla
dupla 10A 250V Ref.: 1128-09-BR ou Interruptor Bipolar
Paralelo Branco Tecla Dupla 10A 250V Ref.: 1128-10-BR.
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instalação da canaleta 55x35

1

começando a instalação

2

posicionamento
de bases

Comece posicionando as bases
pelos cantos, deixe sempre um
espaço livre equivalente a largura da base da canaleta. Não
encoste as base das canaletas
nos cantos, isto impede as passagens de cabos.

Tomando como base a norma
NBR 5410, a altura recomendada para a instalação das bases
é 300 mm do piso ao centro da
canaleta. Quando isso não for
possível, o espaço mínimo que
pode ser deixado é de 10 mm.
Não instalá-las coladas ao piso
ou rodapés, pois desta forma a tampa não
encaixa.

X

3

curvas horizontais e “tês”

4

Para curvas horizontais faça um corte de 45° na base (Þg.01), caso a
curva seja raiada, deixe um espaço de 4cm entre as canaletas (Þg.02).
Para acessórios “tês” deixe um espaço entre as três bases (Þg.03).

1

2
45°

recorte da base

Coloque a base de ponta cabeça, trace uma linha guia com a ajuda de
um esquadro, e execute o recorte pela face inferior reta da base. Para
facilitar o trabalho e manter a qualidade do corte, não se deve inclinar
a serra para cortar. A mesma deve estar paralela a base.

3
45°

4
cm

5

furos de fixação

6

Faça furos com intervalos de aprox imadament e 638mm (63,8cm),
e deixe uma distância mínima de 43mm (4,3cm) nos cantos da base.
Desta forma serão 04 furos por barra de 2m.

638mm

marcação do
furo

Todas as linhas do sistema ARC
possuem um friso de marcação
ao longo da base, onde o furo
deve ser feito.

43mm
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Obs.: Todas as dimensões indicadas
neste catálogo estão em milimetros.

7

parafusos por
barra

8

O sistema ARC 55x35 utiliza 4
parafusos, buchas e arruelas,
para cada barra de 2 metros.
Coloque os parafusos apenas
nos locais recomendados neste
manual. Nunca aplique parafusos fora do friso guia interno.

9

alinhamento da base

Entre duas bases, utilize como guia um pedaço da tampa ou suporte da
canaleta para alinhá-las. Entre paredes utilize uma curva.

passagem de cabos e fixa-cabos

cabos de dados (azuis) correm pela parte superior da canale1 Os
ta e migram para alimentar as tomadas do centro.

um Þxa-cabo em cada lado dos suportes, caixas e aces3 Instale
sórios.

cabos de energia (preto, verde e azul) correm pela parte in2 Os
ferior da canaleta e migram pelo rasgo ao longo da base para

Þxa-cabos a cada 500mm de canaleta onde não houver
4 Coloque
suportes, caixas e acessórios.

alimentar as tomadas.

2

5

X
10

3

1

4

se a canaleta não possuir muitos cabos é obrigatório o
5 Mesmo
uso de Þxa-cabos, pois ele aumenta a resistência e a estabilidade da mesma.
Obs: Os cabos de dados e energia nunca devem se cruzar. Se os
cabos que alimentam as tomadas de energia vem pela direita,
os cabos que alimentam as tomadas de dados devem vir pela
esquerda, e vice versa.

dica: cabo extra de energia

Para futuras mudanças, preserve uma quantidade de Þação de
energia dentro da canaleta como
sugere as imagens ao lado. A
emenda da ligação da tomada
não deve Þcar sob a tomada, e
sim ao lado dela, no corredor vazio da canaleta.
Para melhor aplicação da tomada dupla na canaleta, veja o passo nº14 da página 47
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11

1

aplicação dos
acessórios

Após passar a Þação, ligar e
testar as tomadas de dados e
energia, instalar todos os acessórios: curvas, “tês” horizontais,
terminais, conexões parade/teto,
entre outros. Veja as Þguras 1 e
2 como exemplo.

12

medindo os
cortes

Meça a distância entre acessórios e recorte as tampas acrescentando 10mm no comprimento
no caso de acessório com acessório (X+10), e 5mm no caso de
acessório com suporte (X+5).

Atenção: Nunca instalar as tampas antes dos acessórios.

2

13

X+5

14

X+10

recorte da tampa 55x35

Trace uma linha guia com a ajuda de uma outra tampa, e execute o
recorte pela face superior da mesma, utilizando para dar maior estabilidade uma base como apoio. Para facilitar o trabalho e manter a
qualidade do corte, não se deve inclinar a serra para cortar. A mesma
deve estar paralela a tampa.

antes da aplicação das tampas

15

Para a aplicação das tampas de
55x35, basta pressioná-las sobre
a base.

Descole de cada lado aproximadamente 10mm do Þlme protetor
das tampas, para evitar que o
mesmo Þque sob aos acessórios
e diÞculte sua retirada.

16

não deixe frestas entre as tampas

Antes da aplicação da ultima tampa de um trecho reto, utilize um pedaço de madeira, ou um objeto semelhante, coloque ao lado da penúltima tampa, e bata levemente com um martelo para remover frestas
indesejadas.

aplicando
tampas

17

retirada do
filme protetor

O Þlme protetor só deve ser retirado da canaleta quando for utilizado pelo usuário Þnal.
Pronto, sua instalação está completa!
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Obs.: Todas as dimensões indicadas
neste catálogo estão em milimetros.

