1.

SIMBOLOGIA E CONVENÇÕES

Dutos e distribuição
Símbolo

no
a

Significado
Eletroduto embutido no teto
ou parede.
Eletroduto embutido no piso.
Tubulação para telefone
externo.
Tubulação para telefone
interno.
Tubulação para campainha,
som, anunciador, ou outro
sistema.
Condutor fase, neutro, de
retorno e de proteção
respectivamente, no interior
do eletroduto.

Observações
Só indicar a dimensão dos
eletrodutos menos comuns na
instalação. O mais comum
para cada caso tem a sua
dimensão indicada na
legenda.

Cada traço representa um
condutor. Indicar o no do
circuito e a designação do
retorno por uma letra
minúscula.

Caixa de passagem no piso.
P

Caixa de passagem no teto.
Indicar dimensões na legenda
ou junto à caixa (em mm).

P

P

Caixa de passagem na
parede.

Circuito que sobe

Circuito que desce

Circuito que passa subindo

Circuito que passa descendo
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Quadros de distribuição
Símbolo
Significado
Quadro terminal de luz e
força aparente.

Observações

Quadro terminal de luz e
força embutido.
Quadro geral de luz e força
aparente.

Indicar as cargas de luz e
força no quadro de cargas.

Quadro geral de luz e força
embutido.
Caixa de telefone.

Interruptores
Símbolo
a

S

a

Significado
Interruptor de uma seção.

a,b

Interruptor de duas seções.

a,b,c

Interruptor de três seções.

a

b

a

b

S3

a

S

c

a

M

S2

S

a
3w
a
4w

Observações

A(s) letra(s) minúscula(s)
indica(m) o(s) ponto(s)
comandado(s).

Interruptor paralelo
(tree-way).
Interruptor intermediário
(four-way).
Botão de minuteria.
Botão de campainha na
parede.
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Luminárias
Símbolo
C R
P

Ponto de luz incandescente
no teto (embutido).

C R
P
R

Ponto de luz fluorescente no
teto.

P
C

Observações

Ponto de luz incandescente
na parede (arandela).

C R
P

C

Significado
Ponto de luz incandescente
no teto.

R

C = circuito;
R = retorno;
P = potência.
Para luminárias instaladas
em paredes deve-se indicar a
altura de instalação.

Ponto de luz fluorescente na
parede.

P
C

R

Ponto de luz fluorescente no
teto (embutido).

P

Tomadas e pontos de utilização
Símbolo
Significado
Tomada baixa (0,30m do
piso)
Tomada média (1,30m do
piso)
Tomada alta (2,00m do piso)
Tomada no piso

Observações
A potência deve ser indicada
ao lado em VA (exceto se for
100VA). Se a altura for
diferente da normalizada,
também deverá ser indicado.
Tomadas para motores e
aparelhos de ar-condicionado
devem indicar os HP (ou
CV) ou BTU respectivos.

Campainha
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