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AQUECEDOR

Descrição

Os apartamentos possuem previsão para a instalação, a 
cargo do proprietário, de aquecedor de água a gás com 
ventilação forçada. A previsão é composta por ponto de 
gás e tubulações de água fria e água quente.

Os chuveiros dos banhos já possuem predisposição (tubu-
lações e pontos) para água fria e quente. 

Em hipótese nenhuma faça o total fechamento do vão da 
área de serviço,  pois em ambientes onde são instalados 
aquecedores a gás, é obrigatória uma área de ventilação 
permanente (Norma Brasileira ABNT NBR 13103:2013).

O aquecedor a gás de passagem deverá ser provido de 
chaminé, em duto flexível, e terminal no lado exterior da 
edificação. O duto da chaminé do aquecedor deverá pas-
sar por trecho do forro separado por septo do restante do 
forro, e com aberturas de ventilação para a área de serviço 
com área efetiva mínima de 200 cm².

Cuidado de uso

• Antes de comprar os equipamentos, verifique a com-
patibilidade com a infraestrutura existente.

• Atente quanto ao manuseio das tubulações que se en-
contram instaladas.

Após a instalação de todo o sistema, os seguintes itens 
deverão ser observados.

• Por projeto, foi estipulada uma vazão para atender aos 
equipamentos deste sistema, que não pode ser altera-
da. A vazão das duchas foi regulada através de dispo-
sitivos que atuam independentemente da pressão no 
ponto de consumo.

• Os condôminos não podem, em hipótese alguma, 
acrescentar pontos adicionais sob pena de mau fun-
cionamento do sistema.

• Caso os queimadores apaguem por si só, verifique se 
há corrente de ar intensa no ambiente.

• Não obstrua as saídas das chaminés dos aquecedo-
res de gás.

• O sistema só pode ser manuseado por pessoal habi-
litado.



Manutenção preventiva

Semanalmente

• Verifique as condições de instalação para detectar a 
existência de vazamento de água ou gás.

Mensalmente

• Revise os aquecedores a gás.

• Verifique a ocorrência de ruídos excessivos nos quei-
madores a gás.

• Inspecione as partes hidráulicas e elétricas, testando 
e aferindo a eficiência dos respectivos componentes.

Bimestralmente

• Limpe e regule os queimadores de gás, com empresa 
especializada.

Trimestralmente

• Limpe os aquecedores a gás e revise o isolamento 
térmico.

Anualmente

Perda de garantia

• Todas as condições descritas no capítulo Garantias e 
Manutenções, item Perda de Garantia, do manual.

• Modificações no sistema original.

• Se não forem seguidas as recomendações do fabri-
cante e do projetista.

• Fechamento de aberturas de ventilação.

• Se não forem tomados os cuidados de uso ou não for 
feita a manutenção preventiva necessária.


