
Medição Agrupada ou Coletiva 

Conforme o item 6.2.2.3 da norma ND.26 o poste particular deve estar localizado na 
divisa do alinhamento do terreno com a via pública, sendo admitido um recuo de no 
máximo 1 (um) metro; 

 
O ramal deverá ter afastamento mínimo de 0,60m dos fios ou cabos de telefonia, TV a 
cabo e sinalização, etc. conforme norma ND.26; 
 
Indicar a altura livre mínima entre o ponto de fixação do condutor inferior do ramal de 
ligação e o solo conforme o caso,  que atenda ao item 6.2.2.2.2.f) da norma ND.26; 
 
Conforme item. 6.6.2.c. da norma ND.26, em regiões litorâneas devem ser utilizadas 
ferragens e acessórios em liga de aluminio, conforme padronização da norma ND.09 
da Elektro; 
 
Conforme item 6.2.2.4.2.a) da norma ND.26 da Elektro, os condutores devem ser 
identificados nas cores padrão: fase A (preta), fase B (cinza), fase C (vermelha) e 
neutro (azul clara), essa identificação pode ser pela coloração da isolação ou através 
de fitas coloridas aplicadas em todas as extremidades dos cabos; 
 
Conforme o item 6.2.2.4.3.a) da norma ND.26 da Elektro, os eletrodutos para 
instalação embutidas devem ser de PVC Rígido, rosqueável classe A ou B; 
 
O aterramento deve ser instalado a uma distância de até 0,50 metros em relação à 
projeção da parte frontal do compartimento de proteção geral, Conforme o item 
6.5.3.a) da norma ND.10 e desenho ND.26.09.02/1 da norma ND.26; 
 
No caso de Edificios de uso coletivo, edificações com duas ou mais unidades 

consumidoras no  mesmo terreno, para a alimentação da bomba de incêndio deve ser 

prevista uma medição independente instalada em caixa tipo III, a sua alimentação 

deve ser derivada antes da proteção geral de baixa tensão, conforme desenho 

ND.26.11.01/1 da norma ND.26; 

 
A ligação da bomba de incêndio deverá obedecer o esquema conforme o desenho 
ND.10.14.01/1 da norma ND.10 da Elektro; 

Conforme o item 6.1.1 da norma ND. 26 da Elektro, a medição agrupada aplica-se a 

atendimentos de mais de dois consumidores em local não acessível pela rede pública 

de distribuição de energia elétrica (edificações individuais situadas num mesmo 

terreno), não possuindo área em condomínio e alimentada através de um único ramal 

de ligação, para no máximo 12 (doze) consumidores; 

Conforme o item 6.1.6 da norma ND.26 da Elektro, na medição agrupada deve ser 
prevista a instalação de chave seccionadora sem fusíveis “chave seca” no circuito 
alimentador, conforme indicado no desenho ND.26.08.01/1; 



 
Conforme o item 6.4.1 da norma ND.26 da Elektro, para edifícios de uso coletivo ou 
conjuntos, a proteção geral de baixa tensão deve ser feita com disjuntores instalados 
em caixas seccionadoras tipos U, T, X, Z ou W; 
 
Conforme o item 6.3.1.a) da norma ND.26 da Elektro, o centro de medição deve estar 
localizado em área comum do edifício, em local de livre acesso para leitura dos 
medidores, não serão aceitos locais de difícil acesso, conforme o item 6.3.1. b); 

A alimentação dos medidores devem obedecer o “sentido fonte / carga” do medidor, 
sendo a fonte no borne esquerdo e carga no borne direito do medidor, por segurança 
não pode haver o cruzamento do ramal de entrada e saída dos medidores; 
 
Conforme desenho ND.26.05.02/1 da norma ND.26 da Elektro, o ramal principal deve 
entrar na caixa de medição por baixo e subir com os ramais trifásicos “aprumadas”  a 
esquerda dos medidores; 
  
 
Quando da utilização de caixas metálicas com compartimento lacrado para 
barramentos de cobre localizado na parte inferior da caixa, a disposição dos 
condutores de alimentação dos medidores deve obedecer ao mesmo esquema do 
quadro em alvenaria, ou seja, os condutores de alimentação dos medidores devem sair 
do barramento de cobre e seguir por trás da caixa de medição em eletrodutos 
individuais com  bitolas conforme a categoria de cada unidade consumidora, até a 
entrada a esquerda dos medidores (ver desenho ND.26.05.01/1 da norma ND.26); 
 
 
Conforme o item 6.3.2.2.h) e nota 2 do desenho ND.26.07.01/1 da norma ND.26 da 
Elektro, caixas seccionadoras e caixas de medição instaladas externamente ao corpo 
do edifício (ao tempo) em muro ou mureta, devem ser providas de pingadeira e portas 
externas confeccionadas em material não corrosível (fibra de vidro ou alumínio); 
 


