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APLICAÇÃO QUADROS DE COMANDO

1 Bornes de Conexão Viking 3
2 Trilhos DIN
3 Terminais de Conexão Starfix
4 Canaletas Lina 25 e Cemar
5 Sistema de Identificação CAB 3
6 Prensa cabos
7 Sistema de Identificação Duplix
8 Abraçadeira

1. BORNES VIKING 3

O meio mais tradicional para fazer a interface
entre o painel e o mundo externo. Organizam os
circuitos facilitando a instalação e manutenção
do painel.

5. SISTEMA CAB 3

Em um painel cheio de cabos, como saber qual
é qual? Esta é a função principal realizada
pelos identificadores. Simples e imprescindível.

2. TRILHOS DIN

Trilhos de fixação para quadros.

6. PRENSA CABOS

Estes produtos permitem a entrada dos cabos
no painel mantendo sua vedação e evitando
danos devido à tração.

3. TERMINAIS STARFIX

Um pequeno fio solto dentro de um painel pode
causar um grande problema. Os terminais
Starfix dão um acabamento primoroso ao seu
painel, garantindo uma conexão segura.

7. DUPLIX

Permite 2 formas de identificação, atendendo
suas necessidades.

4. CANALETAS LINA 25 E CEMAR

Organizar os cabos dentro do painel de forma
segura e simples é a tarefa das canaletas.

8. ABRAÇADEIRAS

São elementos versáteis que são usados para
um melhor acabamento da fiação dos painéis.

SOLUÇÃO COMPLETA

BORNES VIKING 3

Uma história de mais de 30 anos de desenvolvimento constante, apoiado na colaboração com diversos montadores de painel ao redor do globo,
criando um produto que atende às mais rigorosas necessidades.

CONEXÃO POR PARAFUSOS
Contato de alta
pressão por
sistema
estribo/barra

Uma linha com tamanho otimizado, fixação simplificada e tampas
finais padronizadas trazem conforto para a linha Viking 3, fazendo
a instalação, conexão e marcação o mais simples possível.

Parafuso
imperdível

Excelente
robustez
mecânica
com tratamento
de superfície
especial dos
contatos

Certificações internacionais

Sistema de
aperto testado
à tração, torção
destrutiva
e envelhecimento

UL/CSA/NF/VDE/IMQ/BV certificaçãoVDE
ATEX

CSA
Recognized (Canada)
(Etats-Unis)

(Allemagne)

IMQ
(Italie)

Conectividade
perfeita com barra
em latão estanhado

S eções admissíveis
0,25 mm2 a 70 mm2
(condutor flexível) e 0,25 mm2
a 95 mm2 (condutor rígido)

RoHs compliant
preocupado com o
futuro do planeta

De acordo com as normas
IEC EN 60947-7-1, IEC EN 60947-7-2 e IEC EN 60947-7-3

CONEXÃO A MOLA
Conexão sem uso
de ferramentas
inserção direta até o
passo 6, desconexão
usando chave de
fenda

Nosso valor de escuta ativa de nossos clientes levou nossa Engenharia
a desenvolver uma linha inovadora de bornes a mola que, além de uma
conexão acima das expectativas, possui vantagens, tais como: bornes
totalmente isolados, sistema de jumpers facilitado e perfeitamente
visível, entre outros.
Certificações internacionais

Pressão
de contato
constante

UL/CSA/NF/VDE/IMQ/BV certificaçãoVDE
ATEX

CSA
Recognized (Canada)
(Etats-Unis)

Com ou sem
terminal

(Allemagne)

Duas posições
de marcação

IMQ
(Italie)

Encaminhamento
facilitado dos cabos
com as entradas
inclinadas

De acordo com as normas
IEC EN 60947-7-1, IEC EN 60947-7-2 e IEC EN 60947-7-3

Seções de cabos
0.5 mm2 a 16 mm2

RÉGUA DE BORNES
Jumper

Jumper para bornes
a parafuso ou mola

Jumper para bornes
a parafuso

Separador

Jumper para bornes
a parafuso 3 níveis

2 ou 3 níveis
Identificador
CAB 3

Suporte para identificadores
CAB 3 para bornes a parafusos
Diversas
cores

CAB 3

SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO

Solução completa para identificar seus cabos e conectores de forma simples, confiável e rápida.

CAB 3 - FIXAÇÃO POR CLIP

DUPLIX - FIXAÇÃO EM SUPORTE

CAB 3 aplica-se a qualquer momento, mesmo após a cablagem.

Quando o seu cabo é de potência ou é um cabo multipolar, a marcação precisa ser pensada de
forma diferente. Para isto, desenvolvemos os identificadores Duplix que são montados em uma
base presa ao cabo por abraçadeiras plásticas.

Código
internacional
de cores

Pode ser
colocado
com o cabo
já conectado

Aplicação rápida
e imediata com
o aplicador
Alinhamento
preciso devido
aos pinos de
solidarização

Possibilidade de
pré-composição

Identificação
por identificador

Identificação
por etiqueta
comum

Permite compor, em
uma única operação,
a identificação inicial
e final de um cabo.

Proporciona uma
identificação clara
da natureza
dos circuitos.

Excelente fixação sobre os condutores
Maleta CAB3
Para facilitar a vida dos instaladores e eletricistas,
os identificadores do sistema CAB 3 podem
ser acondicionados em uma maleta. Além dos
identificadores, estas maletas comportam os
aplicadores, terminais Starfix e seus aplicadores.

1ª etapa:

Rebata um sobre o outro os
dois porta-identificadores.

1ª etapa:

Coloque a etiqueta
dentro do porta-etiqueta.

IDENTIFICAÇÃO PARA BORNES
Os mesmos identificadores aplicados nos cabos podem ser usados nos bornes VIKING 3. Com
isto, temos uma maior uniformidade na marcação que facilita a manutenção da instalação.

2ª etapa:

Encaixe o primeiro identificador.
Depois, por rotação, repita a operação.

MEMOCAB
Uma outra solução possível é a utilização de luvas plásticas que comportam diversos marcadores
MEMOCAB em seu interior. Usada principalmente em ambientes extremos onde temperaturas
elevadas ou ataques químicos estão presentes e podem danificar os identificadores.

Atende todas as necessidades
Facilidade de utilização
Diferenciação dos números
por código de cores

3ª etapa:

Separe os dois
porta-identificadores
que constituem agora
os identificadores inicial
e final.

2ª etapa:

Encaixe o portaetiqueta sobre o
porta-identificador.

CANALETAS DE CABOS ACABAMENTO E ORGANIZAÇÃO
O uso de canaletas em um painel elétrico é uma maneira simples e rápida de melhorar a estética e reduzir o tempo de montagem.
Com elas, a organização dos cabos é rápida e simples de ser feita e a manutenção fica mais fácil de se realizar.

LINA 25

CEMAR

Uma linha superior que fornece facilidade de instalação e conformidade com as normas
internacionais. Uma série de acessórios de montagem amplia as possibilidades de tornar sua
instalação mais segura e funcional.

Basicamente tudo o que você precisa para organizar e proteger os cabos de seu painel com
qualidade superior.

Fabricada na cor cinza RAL 7030, em PVC anti chamas, em barras de 2 metros.
Possui furação na base para fixação por rebites ou parafusos com temperatura de operação
de -15°C a +70°C.

1ª altura para passagem de cabos
de maior bitola

Corte mais rápido e preciso

2ª altura para emenda entre
canaletas

Base pré-cortada permite o seccionamento
facilmente.

Sistema “Quebra-Fácil” em duas
alturas

Furação na base com 8,0x4,5 mm
para fixação por rebites

Fácil de montar
Base perfurada no fundo da canaleta facilita
a montagem na placa.

Passo de 25 mm entre centros

Junção em “T” perfeita

Nos modelos com altura de 80 mm,
sistema para fixação do cabo nas
laterais em duas alturas

Furação na base com 14,0x6,5 mm
para fixação por parafusos

Aletas cortadas garantem o encaixe facilmente da
junção em “T”.

Passo de 12,5 mm

Passagem dos fios no
lugar desejado
Aletas arredondadas e “sinuosas” possibilitam
que os cabos fiquem na posição desejada,
permitindo, sem ser preciso retirá-las, a
passagem de cabos de até Ø 6 mm.

Encaixe perfeito da tampa

TRILHOS DIN
Produzidos em aço pré-galvanizado, os trilhos no
padrão DIN são a base da montagem dos painéis
elétricos. Podem acomodar bornes, disjuntores,
contatores e vários outros dispositivos elétricos.
Na nossa oferta, temos os trilhos lisos e perfurados
e a versão em formato “G”.

Furação
8,0x4,5 mm
para rebites
Furação
14x6,5 mm
para parafusos

Passo de 25 mm
entre centros

TERMINAIS STARFIX A GARANTIA DO MELHOR CONTATO
Os terminais STARFIX garantem a equipotencialização dos fios que compõe os cabos elétricos e, com isto, um contato otimizado entre cabo
e conector. Um pequeno detalhe que garante a tranquilidade de sua instalação.

Cores diferentes para
cada bitola de cabo.

Fornecidos em tiras
ou carretéis para
aplicações intensivas

Capa isolante para
evitar curto-circuitos

Cobre eletrolítico para
garantir o contato

Versões para um
ou dois cabos

Ferramentas para
aplicação fácil e precisa

ALICATE STARFIX

• Esta única ferramenta realiza todas as operações necessárias para aplicar e crimpar os terminais Starfix de 0,5 a 2,5 mm2
• O alicate Starfix S corta, decapa, torce e crimpa o fio
- Prática: fácil de usar por pessoas destras ou canhotas - Segura: 4 pontos de crimpagem - Funcional: capa de proteção nos carregadores
- Carregadores coloridos de acordo com os terminais Starfix para uma visualização imediata da seção dos terminais - Posição do botão de ajuste da seção
do fio facilmente identificado, basta um simples movimento - Permite grande economia de tempo

1
Ajuste à seção do fio:
posição I - 0,5 a 1 mm2
posição II - 1,5 a 2,5 mm2

2

3

Corte o fio na medida requerida

Decape o fio: ajuste automático
da seção de corte da capa

4

5

Torça o fio: segure firme o
Distribua os terminais:
alicate enquanto puxa o fio para cheque se os terminais estão
remover o isolamento
posicionados corretamente
enquanto insere o fio

6
Crimpe: empurre o terminal
Starfix contra o fio e aperte

PRENSA CABOS

ORGANIZADOR DE CABOS EM ESPIRAL

ABRAÇADEIRAS

Com grau de proteção IP68, nossos prensa cabos são uma forma
de deixar somente os cabos entrarem no painel, mantendo
poeiras e líquidos para fora. Além disto, servem como alívio de
tensionamentos acidentais.

Os Organizadores de Cabos em Espiral facilitam a amarração,
direcionamento e acomodação de chicote de cabos, organizando
e protegendo sua instalação e conexões, permitindo inclusive
manutenção.

As abraçadeiras plásticas são muito versáteis. Produzidos
em Poliamida 6.6, permitem o enfeixamento de cabos, fixação
de elementos dentro do painel e várias outras funções.

Aletas concêntricas

Porca para aperto

Bucha para
aperto dos cabos

Borracha
elástica

Contra-porca

Rosca para fixação
dos prensas cabos
(PG, Gás e Métrica)

BOAS PRÁTICAS NA FIAÇÃO DE PAINÉIS

1

Evite que cabos de potência e de controle/comunicação fiquem lado a lado.
Sempre que possível, eles devem cruzar em ângulos retos.

2

O uso de terminais nos cabos evita mau contato devido à área insuficiente de contato ou aperto
insuficiente e curtos-circuitos devido aos fios soltos na conexão

3

Use ferramentas adequadas para crimpar os terminais. Elas garantem a boa qualidade da conexão.

4

Economia na identificação dos elementos de um painel significa mais gastos na manutenção.

5

Organize as identificações usando a lógica de/para. Por exemplo: uma extremidade de um cabo
conectada no borne 1 contator K5 tem a identificação X3:2; a outra extremidade conectada no borne
2 da régua de bornes X3 tem a identificação K5:1. Com isto, a equipe de manutenção consegue
identificar onde o cabo está seguindo sem precisar do diagrama.

6

Faça réguas de borne separadas para circuitos de potencial diferente.
Caso isto não seja possível, use placas separadoras de potencial.

7

Sempre que possível, use bornes de aterramento, caracterizados pela cor verde e amarela.
Além da conexão do fio terra, eles também aterram o trilho de montagem, garantindo a continuidade
do aterramento e a compatibilidade eletromagnética (CEM).

8

Muito cuidado na entrada e saída de cabos do painel. Os elementos de entrada e saída de cabos devem
ser adequados ao grau de proteção desejado para o painel montado.

9

Quando houver dispositivos fixados na porta do painel, tome cuidado com o chicote
entre a caixa e a porta. As bordas da porta podem acabar danificando os cabos.

SERVIÇO
DE PRÉ E
PÓS-VENDA

A Legrand investe continuamente em ferramentas e processos
inovadores para aproximar produtos, profissionais e clientes
e para oferecer a melhor experiência de compra, instalação
e utilização de seus produtos.
Serviço de

Suporte para especificação e cotações de projetos;

SAC Atendimento ao Cliente

0800 11 8008
sac@legrand.com.br

Call center para suporte técnico;

www.legrand.com.br

Programa contínuo de formação e treinamentos;

Documentação técnica - manuais, vídeos etc.;
Materiais de comunicação - catálogos, website,
folhetos, entre outros.

GL ELETRO-ELETRÔNICOS LTDA.
R. Verbo Divino, 1207 - Bl. A
Chácara Santo Antônio
CEP: 04719-901 - São Paulo/SP

