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A. OBJETIVO 
 

O presente documento tem por finalidade definir os parâmetros técnicos a serem seguidos 
para a instalação dos sistemas de ar condicionado, para que se mantenham as condições 
mínimas de conforto térmico, higienização e movimentação do ar nos ambientes das 
instalações da área Ressonância Magnética do Hospital das Clinicas – Rua: Carlos 
Botello, 246 - Marília – SP. 
 
 

B. GENERALIDADES 
 

1. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

 
A elaboração deste projeto baseou-se nos seguintes documentos: 
 
Desenhos de arquitetura. 
Visita técnica ao local da instalação. 
Reunião Técnica de parâmetros a serem seguidos. 
 

2. DOCUMENTOS E DESENHOS ELABORADOS 

  
Desenho: 
 
 1034_ENG_AC_HC_MARILIA_HEMODINAMICA_01_R0.dwg 
 1034_ENG_AC_HC_MARILIA_HEMODINAMICA_02_R0.dwg 
  
 
 1034_ENG_CT_CJWD_HC MARILIA.doc  
   
Este Memorial faz parte integrante desses projetos, portanto, na duplicidade ou não 
apresentação nos desenhos, as anotações contidas nesse memorial se sobressaem aos 
demais documentos. 
 

3. NORMAS TÉCNICAS 

 
Deverão ser observados as normas e códigos de obras aplicáveis nos serviços e materiais 
a serem fornecidos, sendo que as determinações da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas e Projeto de Estabelecimentos Assistenciais de Saúde, serão adotadas como 
elementos de base para execução, montagem ou funcionamento de quaisquer serviços. 
Na falta de normas especificadas na ABNT, as normas abaixo relacionadas deverão ser 
adotadas como referência: 
 
NBR - 16401 - Associação Brasileira de Normas Técnicas; 
NBR - 7.256 - Tratamento de Ar em Unidades Médico-Assistenciais; 
NBR - 13700 - Áreas Limpas – Classificação e Controle de Contaminação; 
 
RDC Nº 50 de 20/03/2002 (Legislação da ANVISA Para Estabelecimentos Assistenciais de 
Saúde); 
PORTARIA GM/MS 3523/98 de 28/08/1998 da ANVISA; 
RESOLUÇÃO RE n° 9 de 16/01/2003 – ANVISA; 
RESOLUÇÃO DE Nº 176 de 24/10/2001 – ANVISA; 
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air Conditioning Engineers; 
AMCA - Air Moving and Conditioning Association. 
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SMACNA - Sheet Metal and Air Cond. Contractor National Association Inc. 
ANSI -  American National Standard Institute. 
ASTM - American Society for Testing and Materials 
NEMA - National Electrical Manufacturer Association. 
 
Demais normas vigentes da ABNT, exigências legais das esferas Federal, Estadual, 
Municipal, aos regulamentos das empresas concessionárias de serviços públicos; 
Instruções e Resoluções dos Órgãos do Sistema CREA-CONFEA.    

 
As instalações de ar podem se tornar causa e fonte de contaminação se não forem 
corretamente executadas, operadas e monitoradas, ou ainda se não receberem os 
cuidados necessários de limpeza e manutenção, pensando nisso a ENGELUX teve o 
cuidado de elaborar o projeto de acordo com as normas citadas. 
 

4. PREMISSAS DE CÁLCULO 

 
4.1. LOCALIZAÇÃO E ALTITUDE 

 
Localização: Marília - SP 

Altitude: 675 metros 
 
 
4.2. CONDIÇÕES TERMO-HIGROMÉTRICAS EXTERNAS CONSIDERADAS NO VERÃO 

 
Temperatura de bulbo seco: 35ºC 

Temperatura de bulbo úmido: 26ºC 
 
 
4.3. CONDIÇÕES TERMO-HIGROMÉTRICAS INTERNAS A MANTER NOS AMBIENTES 

 
Temperatura de bulbo seco: 22ºC ± 2ºC 

Comando 
Umidade relativa: 

50% ±10% 
(sem controle) 

 
Temperatura de bulbo seco: 22ºC ± 2ºC 

Sala de exames 
Umidade relativa: 

50% ±10% 
(sem controle) 

 
Temperatura de bulbo seco: 19ºC ± 2ºC 

Técnica 
Umidade relativa: 

50% ±10% 
(sem controle) 

 
4.4. GANHOS TÉRMICOS INTERNOS CONSIDERADOS NOS AMBIENTES 

 
Equipamentos: Conforme layout 

Iluminação: 25 W/m² Todos os ambientes 
Pessoas: Conforme layout 

 
4.5. CONSIDERAÇÕES DAS FONTES EXTERNAS DE CALOR NOS AMBIENTES 

 
 
 
 
 
 
 

Paredes: 1 Tijolo 
Vidros: Comum 5 mm 

Cobertura: Forro / laje  



 

                                   5 / 14 

 

5. DESCRIÇÃO DAS INSTALAÇÕES 

 
 

 
5.1. SISTEMA 

 
 
Trata-se de instalação de um sistema de ar condicionado de expansão indireta contando 
com unidades condicionadoras de ar do tipo MULI SPLIT com controle para manutenção 
de temperatura e umidade relativa, efetuado através dos seguintes estágios, indicado no 
projeto próximo as evaporadoras (EV-01): 
  

- Serpentina de resfriamento e desumidificação; 
 
- Resistência de reaquecimento controlada por variador de potência para controle; 
 

A evaporadora (EV-01) será instalada em casa de maquinas, construída para esse fim. 
Deverá ser previsto pela clinica toda infra-estrutura como bases, alimentação de água, ralo 
sifonado, alimentação elétrica, etc.  
 
A tubulação de escoamento de condensado não deverá ser conectada diretamente ao 
sistema de esgoto. Deverá possuir sifão. 
 
O ar de insuflamento, tratado nos condicionadores é conduzido aos ambientes através de 
rede de dutos flangeados tipo MITU, confeccionados em chapa de aço galvanizado / 
alumínio e isolado termicamente com isopor de 1’’.  
 
Será instalado na casa de máquinas, um quadro elétrico de força (QF-AC), e dentro da 
sala de comandos, um quadro elétrico de comando (QC-AC. O quadro de comando (EV-
01) deverá possuir display para controle de temperatura e umidade. 
Toda a instalação devera seguir as recomendações e detalhe construtivos contidos no 
projeto de instalação do aparelho. 
 
O EV-01 atenderá as salas de Comando, Sala de exames e sala técnica, os ramais de 
insuflação das salas de Comando e Exames terão uma caixa de volume de ar variável com 
damper (VAV) cada um, localizados na circulação, interligadas com os termostatos 
instalados dentro dos respectivos ambientes. O sistema de refrigeração será controlado 
pelo termostato localizado na sala técnica, ambiente crítico, como indicado no fluxograma 
em projeto. 
 
As instalações de ar podem se tornar causa e fonte de contaminação se não forem 
corretamente executadas, operadas e monitoradas, ou ainda se não receberem os 
cuidados necessários de limpeza e manutenção, pensando nisso a ENGELUX teve o 
cuidado de estar fazendo o projeto de acordo com as normas citadas no item 3 (acima). 
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C. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 

 
Dados principais: 

 
 
 

UNIDADE EVAPORADORA 

Será do tipo modular, permitindo diversas posições de montagem e dividida em: 
 

Módulo de ventilador 

 
Construído em chapa de aço tratada contra corrosão e pintada, com painéis removíveis 
para inspeção e limpeza, isolados internamente com placas de isopor auto-extinguível ou 
lã de vidro de ½’’ ou equivalente. 
O ventilador será do tipo centrífugo, com rotor de pás curvadas para frente, de dupla 
aspiração, acionado por motor elétrico, trifásico, através de polias e correias. O rotor 
deverá ser rigorosamente balanceado. 
As características exigidas são: 
∗ pressão estática em mm de coluna de água, disponível na descarga do condicionador : 
conforme tabela; 
∗ motor de acionamento: elétrico, trifásico, 60 Hz, com potência e tensão indicada na 
tabela; 
∗ acoplamento: por polias e correias em V; 
∗ velocidade na boca de aspiração e descarga: não superior a 8 m/s. 
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∗ A fixação do ventilador nas armações do gabinete metálico, será do tipo elástico.   
 
 Módulo Trocador de Calor 

 
Gabinete com as mesmas características do módulo de ventilação com serpentina feita de 
tubos de cobre grooved, aletados com alumínio corrugado, com 8 a 12 aletas por polegada 
linear, completa com válvula de expansão termostática. 
A velocidade do ar na face não excederá 2,5 m/s. 
Terá armação para filtros de ar e bandeja de recolhimento de água condensada com 
tratamento anti-corrosivo e isolamento térmico na face inferior. 
Para aquecimento do ar poderá opcionalmente ser instalado resistências elétricas. 

 
Filtros de ar 

 
Serão do tipo de tela fibra sintética, montados sobre uma armação de ferro, com 
velocidade do ar não superior a 1,5 m/s. 
Serão fornecidas em painéis de dimensões padronizadas. 

 
UNIDADE CONDENSADORA 

 
Gabinete 

 
Será de chapa de aço tratada contra corrosão e pintada, obedecendo às especificações 
para o gabinete da unidade evaporadora, porém sem isolamento térmico. 
Os detalhes de acabamento são à prova de tempo. 

 
Módulo de Ventilação 

 
Gabinete Standard com ventilador do tipo centrífugo, obedecendo as mesmas 
especificações da unidade evaporadora, para descarga livre, podendo ser substituído em 
campo por um de maior pressão.. 

 
Serpentina do condensador 

 
Será de tubos de cobre sem costura, com aletas de cobre ou alumínio, com 4 fileiras de 
tubos em profundidade. 
A área de face será tal que a velocidade do ar não ultrapasse 3 m/s. 

 
Circuito frigorífico 

 
Será feito de tubos de cobre sem costura, com isolamento térmico nos trechos de baixa 
pressão. 
O dimensionamento dos tubos será feito levando-se em conta a perda de carga em função 
da distância entre o condensador e o condicionador. 
 
Compressor 
Deverão ser do tipo Scroll, instalados sobre isoladores de vibração, com dispositivo que 
proteja o motor elétrico contra sobre aquecimento de corrente de sobrecarga ou partidas 
sucessivas 
 
Quadro elétrico de comando 

 
Será montado no próprio gabinete, contendo todas as chaves, fusíveis e elementos de 
proteção e controle, para o perfeito funcionamento do condicionador. 
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6. REDE DE DUTOS DE AR CONDICIONADO 

 
Os dutos de ar serão construídos em chapa de aço galvanizado e alumínio, conforme 
indicado em projeto, serão de construção nas bitolas recomendadas pela ABNT, 
obedecendo ao dimensionamento e disposição indicados no desenho. 
 
Os dutos de ar condicionado terão isolamento térmico, conforme descrição. As junções 
deverão ser flangeadas, obtendo-se grau de estanqueidade mínimo Classe A segundo 
SMACNA.  

 
Os detalhes construtivos serão de acordo com as recomendações da SMACNA. 
 
As ligações desses dutos, com a descarga dos ventiladores, serão feitas com conexão 
flexível de lona. Todas as conexões flexíveis deverão ser do tipo pré-fabricado, em aço 
galvanizado e lona de PVC (fabricante referência Multivac ou similar). 
 
Todos os ramais deverão ter dampers para regulagem de vazão. 
 
Os dispositivos de fixação e sustentação (tirantes e braçadeiras), serão de material não 
ferroso (latão, alumínio, cobre, etc.), com pintura de tinta anti-corrosiva (cromato de zinco) 
conforme ABNT. 
 
Todas as dobras, nas quais a galvanização tenha sido danificada, serão pintadas com tinta 
anti-corrosiva. 
 
 

7. ISOLAMENTO TÉRMICO PARA DUTOS DE AR CONDICIONADO 

 

Os dutos deverão ser isolados com placas rígidas de isopor auto extinguível, de 1’’ de 
espessura e densidade de 40Kg/m³, aplicadas com cola e frio asfalto, protegidas nos 
cantos com cantoneira corrida de material não ferroso dobrada, fixadas com fitas de nylon. 

 
 

8. DIFUSÃO DE AR 

 
Difusores 

Serão de construção robusta, de formato quadrado ou retangular, executados em alumínio 
anodizado e pintada com esmalte sintético na cor Branca, providas de dispositivos de 
regulagem de vazão de ar. Serão do tipo lâminas fixas, de fabricação Trox, Tropical ou 
Comparco. 

 
Grelhas de Insuflação 

Serão de construção robusta, de formato retangular, executados em alumínio anodizado e 
pintados com esmalte sintético na cor Branca. Serão de dupla deflexão com palhetas 
frontais verticais e ajustáveis, providas de dispositivos de regulagem de vazão de ar. 
Serão de fabricação Trox, Tropical ou Comparco. 
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Grelhas de Retorno 

Serão de construção robusta, de formato quadrado ou retangular, executadas em alumínio 
anodizado e pintada com esmalte sintético na cor Branca, providas de dispositivos de 
regulagem de vazão de ar. Serão do tipo lâminas horizontais fixas. Quando instaladas em 
portas ou divisórias, serão do tipo indevassável de dupla moldura. 
Serão de fabricação Trox, Tropical ou Comparco. 
 
Porta de Inspeção 

Será feita diretamente nos dutos com distância de 3 (três) metros e a cada mudança de 
seção, com isolamento da tampa, do mesmo material de isolamento do duto 
correspondente onde será instalada a mesma (Conforme detalhe do projeto básico de ar 
condicionado).  
Serão de fabricação Refrin. 
 
 

9. EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS 

 
A tensão a ser considerada para o sistema é de 380V / 3ø / 60Hz. 
Haverá dois quadros elétricos em local a ser definido em obra para alimentação dos 
equipamentos de ar condicionado. Os pontos de força serão localizados junto às unidades 
condensadoras. 
O quadro de comando deverá ser instalado em local especifico conforme projeto e tensão 
220V. 
O encaminhamento da tubulação para alimentação dos equipamentos deverá ser através 
de eletrodutos galvanizados. 

 

 

10. FILTROS DE AR 

 
10.1. FILTRO TIPO GROSSO 

 
As mantas filtrantes são fabricados com 100% de material sintético que não libera 
partículas. Serão projetadas para ter resistência e durabilidade a altas umidades, névoas 
de óleo, ácidos, alcalies e a maior parte dos solventes orgânicos. 
 
Todas as bordas e os limitadores internos serão permanentemente fundidos, de forma a 
assegurar uma excelente performance de estanqueidade. 

 
 

10.2.  FILTROS PLISSADOS 
 

Os filtros são fabricados com 100% de material sintético que não libera partículas. Serão 
projetados para ter resistência e durabilidade a altas umidades, névoas de óleo, ácidos, 
alcalies e a maior parte dos solventes orgânicos. 
Todas as bordas e os limitadores internos são permanentemente fundidos, de forma a 
assegurar uma excelente performance de estanqueidade. 
 
Elemento filtrante em papel de fibra de vidro resistente à umidade, resistência térmica de 
80ºC, meio filtrante colocado de forma plissada, com dobras estreitas e de pouca 
profundidade. 
A distância entre elas se mantém uniforme devido a espaçadores em termoplásticos, que 
além de distanciador, proporciona grande resistência estrutural. 
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 . Perda de carga inicial para a vazão nominal ................................. 100 Pa 

 . Perda de carga final aconselhada máxima .................................... 250 Pa 

 . Classe ABNT (NBR-6401) .................................................................... F1 

 . Classificação EN-779  .......................................................................... F7 

 

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

 
 
Compreenderão todas as interligações entre: 

• Os pontos de força e os quadros elétricos; 

• Os quadros elétricos e os motores, equipamentos de controle e painéis de 
comando à distância, inclusive eletrodutos, terminais, conexões, enfiação, 
proteção e distribuição, etc. 

 
Serão executadas estritamente de acordo com as normas da ABNT e regulamentos da 
concessionária de energia elétrica. 
 
Serão executadas todas as ligações elétricas entre os pontos de força indicados em 
projeto, onde serão obedecidas fiel e integralmente às recomendações ABNT-NB-3. 
Todos os condutores serão de cobre, marca Pirelli ou similar, antichama, tipo flexível, 
isolação 750 V conforme ABNT para comando e de 0,6/1KV para força, instalados de 
modo que não fiquem submetidos a esforços mecânicos incompatíveis com sua 
resistência. 
As emendas e derivações serão feitas de modo a assegurar a resistência mecânica 
adequada, contato elétrico perfeito, através de conectores apropriados. 
O material empregado nas tubulações será da marca Pascoal Thomeu ou similar, com 
conduletes ou conexões Peterco ou similar. 
A tubulação será isenta de rebarbas e saliências, em eletrodutos rígidos galvanizados, 
exceto quando indicado, com buchas de acabamento nos terminais, caixas ou conduletes 
nos trechos reto a cada 15m (quinze). Sendo nos trechos de curva a cada 03m (três).  
 
 

D. CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO 
 

12. ESCOPO DA INSTALAÇÃO 

 
A instaladora deverá fornecer, transportar, instalar, efetuar as instalações necessárias, 
testar, regular e entregar em pleno funcionamento os sistemas, com todos os 
equipamentos e os componentes necessários para tal, mesmo aqueles embora, não 
claramente citados e sejam indispensáveis para a perfeita execução dos serviços. 
Omissões ou falta de especificações, pressupõe-se que o proponente tem plenos 
conhecimentos das necessidades para a instalação e as aplicara no que for pertinente. 
A instaladora deverá entregar as instalações completas para apreciação e aceite do cliente 
devidamente limpa, lubrificada e testada. 
A instaladora deverá responsabilizar-se por todas as despesas com leis sociais, impostos 
federais, estaduais, municipais e seguro contra acidentes de seus funcionários dentro da 
obra. 
Deverão ser observadas as devidas anotações nos projetos quanto ao fornecimento que é 
por conta da obra ou por conta da instaladora. 
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12.1. PROPOSTAS 
 

Os proponentes deverão se responsabilizar pelos resultados das instalações oferecidas, 
endossando a presente especificação com respectivos desenhos ou assinalando as 
alterações que julgarem necessárias. 
Os proponentes deverão analisar os desenhos anexos e confirmar se as áreas previstas 
para os equipamentos e componentes são suficientes. 
Os proponentes deverão analisar as capacidades dos pontos de força indicadas nos 
desenhos e verificar se as mesmas são suficientes, caso contrário, deverá fazer ressalva, 
indicando as capacidades efetivamente necessárias. 
A proposta básica deverá ser conforme as especificações do presente memorial, as 
variantes, se ocorrer, deverão ser oferecidas como alternativas, e com preços em 
separado. 
As propostas deverão, obrigatoriamente, incluir especificações técnicas de todo material e 
equipamentos oferecidos, acrescidos de folhetos ou catálogos técnicos. 
Os proponentes deverão elaborar as propostas, conforme as condições especificadas 
relacionando na íntegra as quantidades e tipos dos equipamentos e componentes 
oferecidos. 

 
 

12.2. PROJETO EXECUTIVO E DADOS TÉCNICOS DA INSTALAÇÃO 
 

A instaladora deverá efetuar um levantamento minucioso das condições locais atuais da 
obra, em confronto com o projeto básico endossando-o e elaborando o projeto executivo 
detalhado, responsabilizando-se por qualquer modificação a ser realizada no decorrer da 
instalação, compreendendo sistema de distribuição de ar, casas de máquinas, esquemas 
elétricos de alimentação, comando e controle. 
A instaladora deverá submeter à aprovação do cliente os desenhos finais de execução 
contendo todas as informações necessárias (cotas, pesos, furações, bases, pontos de 
força, pontos de alimentação de água, pontos de drenagens, bitolas, tipos, modelos e 
marcas dos componentes, etc.), bem como atender as exigências técnicas estabelecidas 
na especificação. 
A instaladora deverá apresentar certificado de performance do fabricante, bem como 
curvas de desempenho, dos equipamentos instalados. 
A instaladora deverá dar ampla assistência aos trabalhos de terceiros e que interferem 
com as instalações de seu fornecimento, objetivando o bom andamento da obra e em 
concordância com os prazos estabelecidos. 
Providenciar, quando solicitados, os documentos necessários à aprovação do 
departamento governamental da região. 
Concluída a montagem e os testes finais de funcionamento, para efeito de entrega da 
instalação, a instaladora deverá entregar os seguintes documentos: 
• Um jogo de desenhos atualizados ("as built") em papel sulfite gramatura 75, e arquivo 

digitalizado (mínimo Autocad 2004). 
• 3 jogos de manuais de instruções de operação e manutenção reunidas em volume de 

capa dura, contendo todas as informações de operação, manutenção, lubrificação, 
ajustes listas de peças de reposição, curvas, catálogos, etc. 

 
Os manuais deverão conter basicamente as seguintes seções: 
 
• Descrição do sistema 
• Instruções de operação 
• Requisitos de manutenção e lubrificação de todos os equipamentos, controles e 

ajustes. 
• Lista qualitativa e quantitativa de peças de reposição para um período de operação 

mínimo de 5 anos. 
• Curvas de desempenho dos equipamentos 
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• Catálogos do fabricante 
• Certificado de garantia da instalação fornecido pela própria instaladora e certificado de 

garantia dos equipamentos instalados. 
 

Caberá a instaladora a obrigação de treinar o pessoal designado pelo cliente para operar e 
tomar conta da instalação. 

 
 
12.3. INSPEÇÃO DOS COMPONENTES DA INSTALAÇÃO 

 
Os equipamentos fabricados conforme desenhos executivos aprovados deverão ser 
inspecionados na fábrica pelo cliente, que se reserva o direito de efetuar medições de 
constatação das características técnicas constantes dos certificados sem ônus adicionais. 
Somente após a aprovação na inspeção, os equipamentos ou materiais serão liberados 
para serem despachados para a obra. 
Eventualmente, a inspeção de equipamentos ou materiais poderá ser feita na obra, porém 
com o compromisso formal da instaladora de sanar, imediatamente, quaisquer eventuais 
falhas constatadas, inclusive com a obrigação da devolução à fábrica quando o reparo ou 
falha assim o exigir. 

 
 

12.4. MATERIAIS E MÃO DE OBRA 
 

Os materiais empregados deverão ser novos, sem defeitos ou imperfeições, assegurar 
uma duração de serviço, eficiente e não ter qualidade inferior àquela determinada nas 
especificações.  
 
A eventual utilização pela instaladora de materiais similares em substituição aos 
especificados, ficará sujeita a aprovação do cliente que poderá exigir amostra para testes 
antes da liberação para uso. 
 
A mão de obra deverá ser de elevado padrão de qualidade, devendo o serviço ser 
executado por pessoal credenciado e sob a responsabilidade de engenheiro.  

 
 

12.5. PINTURA 
 

Todo o serviço de pintura referente aos serviços cobertos pelas especificações, será de 
responsabilidade da instaladora, salvo indicação em contrário, compreendendo: 
 
• Todos os equipamentos; 
• Todas as abraçadeiras e ferragem de suporte. 

 
Os equipamentos e materiais que serão entregues com a pintura de fábrica serão 
revisados, devendo sofrer retoque de pintura nos pontos onde a pintura original tenha 
sofrido algum dano. 
As cores serão indicadas pelo cliente e os serviços deverão ser executados obedecendo 
aos seguintes critérios. 
 
Preparação da superfície: 
Deverá estar completamente seca, livre de qualquer tipo de sujeira, óleo, graxa, respingos 
de solda, focos de ferrugem, carepas de laminação, escória, etc. 
 
Tintas de fundo e acabamento: 
Deverão ser do tipo compatível e fornecido pelo mesmo fabricante. 
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As quantidades de demãos e espessura são de exclusiva responsabilidade da instaladora, 
contudo em nenhum caso deverão ser aplicadas menos  que três demãos, sendo uma de 
fundo e duas de acabamento, com espessura mínima de 64 micra por demão. 

 
 

12.6. MONTAGEM E TESTES DA INSTALAÇÃO 
 
Todos os equipamentos, componentes e materiais devem ser entregues na obra dentro 
dos prazos fixados em cronograma a ser definido. 
Providenciar todos os necessários aos transportes dos equipamentos dentro e fora da 
obra. 
Todos os equipamentos e componentes, durante a sua montagem, deverão ser 
manuseados com a devida proteção e limpeza para garantir as condições especificadas. 
A instaladora deverá proteger contra danos todos os materiais e equipamentos durante a 
estocagem. 
Quaisquer diferenças de medidas encontradas durante a execução, para que seja possível 
a continuidade dos serviços, a instaladora deverá comunicar-se imediatamente com a 
fiscalização. 
Após a conclusão da montagem, deverá ser feita uma limpeza geral na obra, inclusive o 
canteiro bem como proceder aos retoques adicionais que se fizerem necessários. 
A instaladora deverá ter toda a instrumentação requerida para testes, com a devida 
calibração, para que a instalação possa ser testada e balanceada adequando-a as 
condições do projeto. 
Para a partida da instalação, o interior de todos os dutos, carcaças de ventiladores e 
demais componentes, deverão estar rigorosamente limpos, devidamente lubrificados e 
prontos para operar. 
Durante o período de testes e balanceamento, até a entrega da instalação, a manutenção 
será executada pela instaladora, sem ônus para o cliente. 
Todos os testes deverão ser feitos antes da ocupação das áreas correspondentes pelo 
pessoal do cliente, a menos que autorizados em contrário. 
 
Deverão ser feitos, no mínimo: 
• Balanceamento de vazões de ar dos equipamentos, grelhas e difusores, conforme 

valores determinados no projeto. 
• Verificação das vazões de ar e pressões estáticas dos ventiladores. 
• Medições das amperagens de motores e a voltagem da rede de alimentação. 
• Simulação de operação dos controles. 
• Medição de temperatura e umidade relativa, nos pontos representativos de cada um 

dos ambientes. 
 

As medições serão efetuadas com a presença do engenheiro fiscal designado pelo cliente 
e os resultados serão apresentados tabulados em relatório, em papel formato A-4, para a 
apreciação e aprovação do engenheiro fiscal. 

 
 

12.7. NÍVEL DE RUÍDO 
 

Todos os equipamentos deverão ter características tais que, o nível de ruído resultante 
nos ambientes condicionados não ultrapasse o recomendado pela ABNT. 
Estão projetados os cuidados que deverão ser tomados em relação aos equipamentos. 
Serão do fornecimento da Instaladora, coxins de borracha como antivibrante, de apoio dos 
condicionadores, conforme pedido nos desenhos anexos. 
O tratamento acústico em paredes, forros, portas, etc., caso desejado, será de 
fornecimento a cargo da obra. 
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12.8. FISCALIZAÇÃO 
 

A instaladora se submeterá à inspeção e aprovação por parte da fiscalização designada 
pelo cliente obedecendo às normas e critérios estabelecidos. 
O início da execução da obra se dará somente após a aprovação, por parte da 
fiscalização, dos desenhos detalhados. 
A aprovação, por parte da fiscalização, não eximirá a instaladora da sua responsabilidade 
quanto aos resultados da instalação, conforme especificado. 
Todos os serviços não aprovados pela fiscalização deverão ser refeitos pela instaladora e 
a seu cargo, sem prejuízo do andamento da obra nos prazos estabelecidos. 
 

 
12.9. GARANTIA 

 
A instaladora deverá enviar ao cliente, após o aceite final da instalação, uma garantia por 
escrito declarando que efetuará, sem despesas para o cliente, todos os reparos que 
venham a ser necessários por imperfeição de materiais, equipamentos e mão de obra, 
constatados sob condições normais de uso. 
Esta garantia deverá ser pelo prazo de um ano a contar da data de aceitação final das 
instalações cobrindo todos os serviços e equipamentos 1 (um) ano nas peças e 3 (três) 
anos no compressor, fornecidos pela instaladora, fabricantes e eventuais sub contratadas. 

 
 

12.10. ENTREGA DA INSTALAÇÃO 
 

A instaladora deverá entregar a instalação, montada, testada, lubrificada, regulada e limpa, 
ao proprietário. 
Essa entrega se concretizará com: 

 
• A entrega e aprovação por parte do engenheiro fiscal, do relatório de medições. 
• A entrega de um jogo de desenhos "as built" em papel copiativo. 
• A entrega de 3 jogos de manuais de operação e manutenção. 
• A entrega de certificados de garantia. 

 
 
 

12.11. EXCLUSÕES DE FORNECIMENTO 
 

Os serviços e/ou obrigações abaixo, não farão parte do fornecimento: 
 

• Todos referentes à construção civil, arquitetura e decoração  (serviços de pedreiro, 
carpinteiro, marceneiro, encanador, eletricista) surgidos em conseqüência ou para 
possibilitar a execução das instalações. 

• Fornecimento de pontos de drenagem e ralos dos equipamentos cabendo a 
instaladora a execução de toda a rede de drenagem de água condensada dos 
condicionadores. 

• Todos os referentes à eletricidade de modo a fornecer junto aos quadros elétricos os 
pontos de energia elétrica, conforme especificado. A partir desses pontos, todos os 
eletrodutos, e fiação e proteção estarão a cargo da instaladora. 

• Todos os referentes à eletricidade de modo a fornecer junto ao quadro elétrico o ponto 
de força em 380 volts, trifásico. 

• Local reservado para armazenamento dos equipamentos e materiais da instaladora. 
• Providenciar seguro contra fogo dos equipamentos, componentes, materiais e 

ferramentas entregues na obra pela instaladora durante a execução. 
  

 


