
DETALHE INSTALAÇÃO EXTINTORES

O PESO DO EXTINTOR

A FIXA¢ëO DEVE

SUPORTAR 2,5 VEZES

BRANCO

VERMELHO VIVO

AMARELO OURO

SEM ESCALA

SE¢ëO IV, ARTIGO 36
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depositar

AMARELO OURO OU

BRANCO OU VERMELHO

AMARELO

VERMELHO VIVO OU

material

PISO ACABADO

proibido

AMARELO

VERMELHO

DEVERëO SER USADOS SETA

OU PRISMA OU CIRCULO,

PRETO

ESGUICHO C/ REQUINTE Ï 13mm

PISO ACABADO

REGISTRO DE GLOBO  

ANGULAR 45Á Ï 1 1/2"

ADAPTADOR ROSCA INTERNA STORZ

45 cm
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HIDRANTE DE PAREDE - HP

E ABRIGO DE MANGUEIRAS

BORRACHA 

REVESTIDA INTERNAMENTE DE

MANGUEIRA Ï 1 1/2" DE FIBRA

s/ esc.
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DIMEN¢ìES

h

L P

75 45 17

Quantidade Di©metro Comprimento

1 

1

2

"

15 m01

MOLDURA - 3 X 4cm

LETRAS NA COR VERMELHA 

TRA¢O 0,5cm

VIDRO

VENEZIANA P/ VENTILA¢ëO

1

7

 

c

m

A iluminação de emergência será fornecida por blocos autônomos.

 Serão conectados à instalação elétrica da edificação , com comutação

do estado de vigília para o estado de funcionamento no máximo em 5 segundos.

Autonomia de uma hora no mínimo.

As luminárias serão instaladas nas paredes, a 2,00 m do piso

 A altura de instalação  não poderá ser superior à altura das aberturas do ambiente.

O material das luminárias deverá ser do tipo que impeça a propagação de chama e

que sua combustão provoque emanação mínima de gases.

Deverá resistir a 70º por uma hora no mínimo.

As luminárias não poderão  causar ofuscamento , nem reter fumaça. Deverão

garantir nível mínimo de iluminação a nível do piso : 5 lux nos desníveis ;  3 lux

locais planos.

A fonte alimentadora será por circuito eletrônico para recarga automática da bateria

de 100 % da tensão nominal , recuperação de até 80 % da  carga em 12:00 hs .  A

tomada para ligação  deverá estar ligada no quadro de distribuição por circuitos

protegidos por disjuntores termomagnéticos .

Deverá ter :  Seccionador de proteção quando a fonte atingir o limite de descarga útil

; Sinalização luminosa para mostrar a situação dos circuitos de carga , controle e

proteção da bateria.

A comutação do estado de vigília para o estado de funcionamento e vice-versa deve

acontecer para valores de tensão da rede normal entre 85 % e 70 % , no máximo em 5

segundos .

Os condutores serão do tipo "anti-chama",dimensionados para que a queda de

tensão não exceda 4% . A ligação dos pontos de luz não poderá ser em série.

Os condutores devem ser  embutidos em elétrodutos rígidos (PVC) .  Quando

externos ou instalação aparente devem ser metálicos ; Em áreas de risco devem ser

isolados termicamente e à prova de fogo.

Detalhe do Acionador de Alarme

Piso

Acionador

do alarme

Vidro

Inscrição no vidro: "em caso de incêndio

quebre o vidro e aperte o botão"

Martelo

Acionador de alarme instalado a

1.40m de altura em relação ao piso

Tipo quebra vidro "PUSH BUTTON"

Sirene Eletrônica de Alarme

 Instalado a 2.60m de altura

em relação ao piso

EM CASO
 DE INCĆNDIO

QUEBRE O VIDRO
 E  APERTE O BOTìO

Tubo de PVC Rígido

Ø 1/2"

tomada

Projetor Lâmpada 55 W

( Foco direcionável)

Luminária  de Emergência

Bloco Autônomo ( 2 x 9 w )

tomada

Fundo Branco Leitoso

Luminária  de Emergência

Bloco Autônomo ( 2 x 55 w )

Luminária  de Emergência

Bloco Autônomo ( 2 x 55 w )

Luminária  de Emergência

Bloco Autônomo ( 2 x 9 w )

DETALHES PARA INSTALA¢ëO ILUMINA¢ëO DE EMERGąNCIA

DETALHE :  CORRIMÃO E ESCADA

As dimensões dos degraus obedecerão aos seguintes requisitos:

A)  A soma das medidas de 2 alturas e 1 largura deverão estar compreendidas entre 63 e 64cm;

B)  A altura poderá variar entre 16 e 18 cm;

Os corrimãos atenderão aos seguintes requisitos:

A)  Serão obrigatóriamente colocados de ambos os lados da escada, devendo o lado interno ser protegido por guarda corpo;

B)  Estarão situados a 85 cm acima do nível da borda dos pisos;

C)  Poderão ser fixados pela parte inferior, ou lateral;

D)  Terão largura máxima de 6,5 cm;

E)  Não serão metálicos;

F)  Não podendo ter extremidades em gancho;

G)  Suportar a pressão de tracionamento mínima de 200 Kg/cm².

Os pisos dos degraus e patamares deverão ser anti-derrapantes, não podendo ser revestidos por material de fácil combustão ou

que despreendem gases tóxicos;

Quando necessário a descarga, deverá ser sinalizada indicando claramente a direção para a via pública

ou a área que com esta se comunique.

NOTAS :

CORRIMÃO DE

 MADEIRA
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PISO INCOMBUSTÍVEL E

ANTIDERRAPANTE

SUPORTE DE

 FERRO CHUMB.

CORRIMÃO DE

 MADEIRA

Contínuo para  evitar

enganchamentos

Terminação

( Fixado à parede p/ evitar

enganchamentos )

Terminação

( Fixado à parede p/ evitar

enganchamentos )

Terminação

( Fixado à parede p/ evitar

enganchamentos )

Terminação

( Fixado à parede p/ evitar

enganchamentos )

Os guarda-corpos atenderão aos seguintes requisitos:

B)  Estarão situados a 1,10 m acima do nível da

      borda dos pisos;

C)  Somente poderão ser fixados pela parte inferior;

D)  Terão largura máxima de 6 cm;

E)  Não podendo ter extremidades em gancho;

F)  Suportar a pressão de tracionamento mínima de 900N;

G)  Deverão ser maciços ou ficar com espaçamento

      máximo de 15 cm entre barras.

NOTAS :

Fixado no piso

Corrimão

 de Aço

Detalhe Guarda Corpo Sacadas

DETALHE HIDRANTE DE RECALQUE
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INCÊNDIO

PLANTA BAIXACORTE

As canalizações do SHP serão fixas, em aço galvanizado conforme DIN2440, com
conexões e terminações roscadas.
Conforme art.49 da NSCI94, as canalizações do SHP, quando se apresentarem expostas,
aéreas ou não, deverão ser pintadas de vermelho.
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