
KIT CHICOTE ELÉTRICO
Redução de custo para a construção civil

O sistema denominado “chicote elétrico” repre-
senta uma considerável economia para as empre-
sas de construção civil.

Os kits são montados por encomenda na sua di-
mensão e de acordo com as distribuições previs-
tas no projeto arquitetônico e elétrico.

Em um cronograma dentro da sua necessidade, a 
construtora recebe os kits fabricados para cada 
unidade de sua obra, com uma identificação preci-
sa do local a serem instalados.

Muito usados no sistema de parede de concreto, 
os chicotes elétricos adaptam-se bem a outros 
processos construtivos, tais como dry wall, alve-
naria, alvenaria estrutural, tijolo ecológico, Light 
steel framing.

A instalação é feita por um montador da obra, 
sendo necessário o serviço de eletricista apenas 
para a montagem e instalação dos quadros de dis-
tribuição de circuitos (QDC).

Visite-nos ou solicite o seu orçamento!

(31) 99385-0280 - WhatsApp    |    (31) 2526-1614

destec@destec.com.br

www.destec.com.br

Destec Equipamentos Industriais Ltda.

Rua André de Melo Castro, 360. Nova Cachoeirinha

Belo Horizonte / MG - CEP: 31.250-610

PRINCIPAIS CLIENTES

BENEFÍCIOS

• Acelera o processo construtivo

• Aumenta a produtividade

• Diminui significativamente o estoque na 
obra, dificultando o extravio de material

• Diminui a necessidade de capital de giro

• Elimina a perda e o desperdício 
de materiais

• Reduz o custo com coleta e 
descarte de rejeitos

• Coloca em prática, efetivamente, 
a consciência ambiental

• Reduz o custo com mão de obra 
especializada (eletricista)

DIFERENCIAIS DESTEC

• Sistemas de sinalização e identificação 
que garantem o cumprimento do projeto 
com acerto e velocidade

• Antes do envio ao cliente, cada chicote, já 
montado, passa por um rigoroso teste 
de funcionamento elétrico por sistema 
computadorizado

• Planejado = Realizado

• Nem um parafuso 
extra será necessário!
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QDC 
(Quadro de distribuição de circuitos)

É composto de toda a parte de proteção 
do sistema elétrico:

• Barramentos

• Disjuntores

• IDR (interruptor diferencial residual)

• DPS (dispositivo de proteção contra surtos)

ITA

(Interruptor – Tomada - Acabamento)

Após a construção do bloco, o cliente recebe os kits ITA para 
acabamento, preservando a integridade do material durante o processo.

PAREDE

• Caixa do QDC (Quadro de distribuição de circuitos)

• Caixas das tomadas

• Caixas dos interruptores

• Caixas de antena de televisão

• Caixas de interfone

• Caixas de telefone / internet

• Eletrodutos com marcação para ganho de 
produtividade na montagem

CONHEÇA NOSSOS KITS:

LAJE

• Caixas de teto

• Eletrodutos com todos os cabos 
da instalação elétrica

HALL

É montado com os kits de parede e de laje, 
porém referentes ao condomínio, podendo 

incluir sensor de presença.
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