
PAREDE DE CONCRETO

SUA PARCEIRA PARA A
CONSTRUÇÃO INDUSTRIALIZADA



O sistema construtivo paredes de concreto permite executar a obra com mais agilidade e economia. As instalações elétricas do processo 
são feitas in loco, pensando nisso, a Astra possui uma linha completa de produtos que facilitam a instalação e atendem melhor as 
necessidades do cliente, aumentando o desempenho e agilidade do sistema contrutivo no canteiro de obras.

O quadro de distribuição foi desenvolvido para o sistema de parede de concreto, sendo totalmente impermeável - o produto impede a 
entrada de nata durante o processo de concretagem. Fabricado em material com aditivo que evita a propagação de chama, o quadro de 
distribuição da Astra tem capacidade para até 16 disjuntores DIN e encaixes para sua fixação nas ferragens, o que garante juntamente 
com seus distanciadores o correto posicionamento em paredes com espessura de 10 a 16 cm.

1) Encaixe os distanciadores no quadro (certifique-se 
de que a abertura foi totalmente fechada).

2) Abra os furos desejados pressionando-os ou cortando-os 
com ajuda de alguma ferramenta. Rebarbe se necessário.

3) Encaixe o suporte dos disjuntores no fundo 
do quadro (verifique a posição).

4) Fixe os vergalhões nos encaixes das laterais 
(parede de 10 ou 12 cm). Utilize arame ou fita 
plástica.

5) Fixe o quadro na armadura utilizando os vergalhões. 
Utilize arame ou fita plástica.

6) Fixe os barramentos no quadro (neutro/terra) e 
encaixe os eletrodutos nos furos, de acordo com os 
diâmetros do projeto (para diâmetros nominais 
diferentes de 25 mm, utilizar o terminal adequado).

7) Coloque a tampa de concretagem (verifique se a 
tampa foi bem vedada).

8) Feche a fôrma (verifique se o quadro está bem 
posicionado).

Após a concretagem, remova a tampa, que 
pode ser reutilizada se em bom estado.

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

INSTALAÇÃO

CARACTERÍSTICAS

Distanciador

DAC/1012

DAC/1416

10 a 12 cm

14 a 16 cm

Ref. Paredes

QDC26/C*BR1: utiliza 3 por corpo

Tampa de concretagem

QDC26/TC 19 x 33 cm

Ref. Medida

Tampa do quadro

QDC26/TP*BR1 22 x 33 cm

Ref. Medida

Tampa de passagem

QPC/T*BR1 15,5 x 33 cm

Ref. Medida

Suporte

QDC26/S*BR1 3,5 x 29 cm

Ref. Medida

Utiliza 1 por quadro

Corpo

QDC26/C*BR1

Acomoda 16 disjuntores DIN

19 x 33 cm

Ref. Medida

Kit Barramento

QD/BR16
Utiliza 1 kit por quadro

Ref.

CXLL/T12

CXLL/T34

CXLL/T1

DN20

DN25

DN32

Ref. Medida

Terminais para caixa elétrica



A caixa elétrica foi desenvolvida para o sistema construtivo de parede de concreto.
O produto possui perfeito encaixe com as ferragens, garantindo o posicionamento correto da caixa durante a concretagem.

O sistema é impermeável, impossibilitando a entrada de nata de concreto no seu interior. As entradas são compatíveis com eletrodutos 
corrugados de diâmetro 3/4" (DN25), entretanto é possível conectar eletrodutos lisos e corrugados de diferentes diâmetros com o uso do 
terminal adequado (CXLL/T12, CXLL/T34 E CXLL/T1).

O distanciador é fixado na parede posterior da caixa, exercendo pressão contra a fôrma durante a concretagem, garantindo que a nata 
não entre sob a tampa.

1) Encaixe o distanciador na caixa (certifique-se de 
que a abertura foi totalmente fechada).

2) Abra os furos desejados pressionando-os ou 
cortando-os com ajuda de alguma ferramenta. 
Rebarbe se necessário.

3) Encaixe o suporte na lateral da caixa elétrica 
(verifique a posição).

4) Posicione e fixe o suporte na armadura 
conforme desejado, utilizando os encaixes do 
suporte (verifique a posição correta).

5) Encaixe o eletroduto no furo, de acordo com 
o diâmetro do projeto  (para diâmetros 
nominais diferentes de 25 mm, utilizar o 
terminal adequado).

6) Coloque a tampa de concretagem (verifique 
se a tampa foi bem encaixada).

7) Feche a fôrma (verifique se a caixinha esta 
bem posicionada).

8) Após a concretagem, remova a tampa - que 
pode ser reutilizada se em bom estado.

INSTALAÇÃO

CAIXA DE LUZ

Distanciador

DAC/1012

DAC/1416

10 a 12 cm

14 a 16 cm

Ref. Paredes

CXL/PC2: utiliza 1 por caixa
CXL4/PC2 utiliza 2 por caixa

CXL/PC2: utiliza 1 por caixa
CXL4/PC2 utiliza 1 por caixa

Corpo

CXL/PC2

CXL4/PC2

4 x 2

4 x 4

Ref. Medida

Tampa

CXL/TP

CXL4/TP

4 x 2

4 x 4

Ref. Medida

Corpo

CXL/PC

CXL4/PC

4 x 2

4 x 4

Ref. Medida

Suporte

Distanciador

CXL/SF 4 x 2 / 4 x 4

Ref.

CXPC/D

Ref.

Uso

CXL/PC: utiliza 1 por caixa
CXL4/PC: utiliza 2 por caixa
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ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Colégio Florence, 59 -Jundiaí - SP - Brasil - 13209-700
(11) 4583-7750 / 7751 / 7752  - vte@astra-sa.com.br

www.astra-sa.com

CAIXAS PARA LAJE

A sanca de acabamento é utilizada para situações em que tubulação passa rente ao teto, de forma aparente. A necessidade de esconder 
a tubulação e fazer o acabamento final é solucionada pela sanca, que dispensa a colocação de forro em todo o ambiente. Esse produto 
funciona como uma "boneca" em PVC, porém pode ser desmontado, permite a manutenção sem a necessidade de quebra. O fornecimento 
se dá em barras com medida personalizada de acordo com o projeto do cliente. Disponível na cor branca e aceita pintura.

SANCA HIDRÁULICA

CXLL/T12

CXLL/T34

CXLL/T1

DN20

DN25

DN32

Ref. Medida

Terminais para caixa elétrica

CXLL/C

Ref.

Corpo

Caixa de espera

Caixa de Telecom

CXT

Ref.
24,7 x 14,1 x 6,3 cm

Medida

CEL/34 

CEL/114

Ø ¾”

Ø 1 ¼”

Ref. Medidas

Ref. Descrição
SA/CI
SA/CE

Esquadro interno
Esquadro externo

Ref. Descrição
SA/TP Tampa para sanca

AcabamentoEsquema de montagem:

Obs.: para outras medidas de barra, consulte a fábrica.

Ref. Medida
SA/280

CXLL/TP

Ref.

Tampa


