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Erros de instalações



Efeito de sistema
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Exemplo ventiladores



Avaliação – erros comuns
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Avaliação – erros comuns
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Problemas de fachada
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Captação de ar
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Condições para não se revestir os dutos 
metálicos de sucção e/ou de pressurização

Critérios da 
Instrução 
Técnica 13



Critérios da 
Instrução 
Técnica 13

Exemplo de uso de tubo-luva de proteção





Erros de instalação e desempenho
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Erros de instalação e desempenho





Sistemas de detecção e alarme de incêndio continuam sendo aceitos pelas Instituições de Corpos de 
Bombeiros no Brasil e Seguradoras sem a devida Certificação.

A ABNT NBR 17240:2010 – “Sistemas de detecção e alarme de incêndio – Projeto, instalação, comissionamento 
e manutenção de sistemas de detecção e alarme de incêndio – Requisitos”, em seu item 4.3 estabelece o que 
se segue: 

“ O fabricante deve fornecer dados dos componentes e de seus respectivos funcionamentos, 
devidamente comprovados por meio de ensaios realizados por organismos nacionais 
acreditados ou internacionalmente reconhecidos, utilizando métodos de ensaio conforme as 
Normas Brasileiras e Internacionais da série ISO 7240. ”
Cabe ressaltar que organismos nacionais acreditados são aqueles denominados como OCP (Organismo de 
Certificação de Produtos) pelo INMETRO.

Certificação



• Envie e-mail para cotta@cottaeng.com.br

• No assunto inserir: PRESSUCOTTA

• Você será imediatamente cadastrado e receberá senha de acesso GRATUITO 
para o programa de cálculo do “sistema de pressurização de escada de 
segurança”

• Cálculo de PRESSÃO e VAZÃO TOTAIS, perdas distribuídas e localizadas 
(veneziana, grelhas, cotovelos, contrações, expansões), bem como “efeito 
do sistema”

• Youtube (5 vídeos-aula): https://www.youtube.com/watch?v=1LMwcBtqn9Q

• Previsão para liberação: Novembro de 2018

mailto:cotta@cottaeng.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=1LMwcBtqn9Q


Agradeço a presença de todos !

Contato:

E-mail: cotta@cottaeng.com.br

Site: www.cottaeng.com.br

Celular: (011) 9 9903-7936

Escritório: (011) 3373-7471

mailto:cotta@cottaeng.com.br
http://www.cottaeng.com.br/

