ANÁLISE DE CONFORMIDADE COM AS
NORMAS DA CEMIG E ABNT
Nota de Serviço Nº: 1134223945

Por Lucas David Salomé Ortiz às 19:52, 7/5/2020
- Antes de solicitar a ligação, esta instalação deve ser submetida a uma vistoria pela CEMIG.
- Esta análise não isenta o responsável técnico da obra quanto à observância das normas
CEMIG, ABNT e AMBIENTAIS.
- Caso não seja executado no prazo de 12 meses, este projeto deverá ser submetido
novamente à CEMIG para análise.
- A ligação ao sistema elétrico da CEMIG está condicionada a análise de viabilidade técnica
e comercial, podendo haver custos ao interessado.

ENGENHARIA ELÉTRICA
www.gmdengeletrica.com.br
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A TOMADA FIXA PADRÃO 2P+T NBR 14136
PARA USO GERAL
127V - COR PRETA
220V - COR VERMELHA
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