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Caixas de Passagem de Embutir  
 

Função: Organizar e abrigar sistemas de cabos provenientes das instalações elétricas residenciais 
e prediais. 

Aplicações: Deve ser usado junto a instalações elétricas, para fazer o alojamento de cabos 
elétricos, e a distribuição da rede elétrica por todo o circuito.  

1.INFORMAÇÕES TÉCNICAS  

Norma de Referência 

NBR 60529 – Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos            
(Código IP) 
NBR IEC 60670-1 - Caixas e invólucros para acessórios elétricos para instalações 
elétricas fixas domésticas e análogas Parte 1: Requisitos gerais. 

Composição PS (Corpo), ABS (Tampa). 

Grau de proteção IP 40. 

Cor disponível Branco. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

DIMENSÕES 

CÓD. 3237 3238 3239 3240 

A 160 mm 250 mm 310 mm 410 mm 

B Ø 32 mm Ø 32 mm Ø 32 mm Ø 32 mm 

C Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm Ø 25 mm 

D 72.5 mm 75 mm 80 mm 85 mm 

E 70 mm 70 mm 70 mm 70 mm 

F 210 mm 305 mm 355 mm 460 mm 
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2. CARACTERÍSTICAS DOS PRODUTOS 
 
Os Quadros de Distribuição Cipla, possui design moderno com acabamento externo em alto brilho. A área interna 
proporciona muito espaço e flexibilidade, oferecendo maior rapidez na conexão de fios e cabos, aumentando a 
produtividade do instalador.  
 
3. IMPORTANTE 
 
� Acompanha Kit de parafusos; 
� Utilizar os espaços pré-definidos para encaixe dos eletrodutos; 
� Fazer o encaixe e instalação de forma segura, para não corromper a segurança dos demais. 
 
4. TRANSPORTE, MANUSEIO E ESTOCAGEM 
 
� Em operações de carga e descarga, deve-se evitar atritos nas embalagens, choques e batidas; 
� Estocagem deve ser realizada em local seco, de fácil acesso e isento da ação direta ou de exposição contínua da luz 
solar. 
 
 Nota:  
� A Cipla assegura a garantia desse produto, conforme previsto no CDC (código de defesa do consumidor), estendida 
por liberalidade do fabricante para 12 meses, contra falhas de funcionamento e fabricação desde que o mesmo esteja 
instalado de forma adequada; 
� Aplica-se a cobertura desta garantia às condições normais de uso, excetuando-se as quebras, defeitos, deformações 
e falhas de desempenho provenientes da má utilização ou manutenção inadequada do produto; 
� Garantias estarão condicionadas a “comprovação” da não violação do produto e apresentação da NF de aquisição. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ITEM EMB. CÓD. BARRAS PESO LÍQ. PESO BRUTO CUBAGEM 

3237 02 7896050332375 0,844 Kg 1,006 Kg 0,0213675 m³ 

3238 02 7896050332382 0,844 Kg 1,006 Kg 0,03063225 m³ 

3239 02 7896050332399 0,844 Kg 1,006 Kg 0,03063225 m³ 

3240 02 7896050332405 2,07 Kg 2,103 Kg 0,049 m³ 


