Instalação do Padrão de Entrada
O Padrão de Entrada de energia deve ser instalado no limite da via pública com o
imóvel, podendo ser:
- no poste;
- no muro;
- na fachada;
- ou em pontalete.
Desenhos ilustrativos desse tipo são apresentados após as orientações básicas
para construção de Padrão de Entrada.
Orientações Básicas para construção do Padrão de Entrada.
O dimensionamento correto do disjuntor e dos condutores para ligação do medidor
e aterramento é fundamental para a manutenção da qualidade e segurança do
fornecimento de energia.
Os condutores de saída do medidor, até o quadro de distribuição do consumidor,
deverão ser de bitola igual ou maior que a indicada na tabela de dimensionamento
do ramal de distribuição.
Deverá ser deixada uma ponta mínima de 50cm em cada condutor, dentro da caixa,
para ligação do medidor.
Em ligações trifásicas deverá ser deixada uma ponta mínima de 70cm em cada
condutor na saída do eletroduto, após a “bengala” para conexão com o ramal de
ligação.
Não é permitida a utilização de curvas abertas (de encaixe) na confecção do
Padrão de Entrada;
Não deverá ser instalado fusível ou disjuntor no neutro;
O disjuntor, ramal de distribuição, eletroduto e aterramento adequado para cada
faixa de carga e tipo de ligação estão apresentados nas tabelas a seguir, para
ligações nos sistemas 220-127 V e 380-220 V.

A classe de encordoamento dos condutores é preferencialmente a classe 2 (dois)
sendo aceito também a classe de encordoamento 5 (cinco), desde que utilizando
conector adequado para cabo flexível, conforme tabelas de cada tipo

Informações mais detalhadas para construção do Padrão de Entrada encontram-se
na Norma de Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Secundária de
Distribuição a Edificações Individuais, disponível no site da Coelba e, em caso
de dúvida, consulte a Coelba em seus canais de atendimento.
Para evitar gastos desnecessários e perda de tempo, certifique-se que o
profissional contratado para a montagem do Padrão de Entrada conhece as Normas
e especificações exigidas pela Coelba.
Agora que está tudo claro para você, é só construir o Padrão de Entrada, solicitar a
ligação do seu imóvel e ser bem-vindo como cliente Coelba.
"Ao executar as instalações elétricas internas de sua unidade consumidora, é
obrigatório observar as normas expedidas pela Associação Brasileira de Normas
Técnicas ABNT."

Instalação Completa no Poste (monofásico)

Instalação Completa no Muro (monofásico)

Instalação Completa na Fachada (monofásico)

Instalação Completa em Pontalete (monofásico)

