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Respeite o Meio Ambiente.
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DESCRIÇÃO
Constituintes

RECEBIMENTO

• Bebedouro de água refrigerada, em conformidade à
NBR 9050 e com as seguintes características:
- Bica de jato inclinado, em plástico injetado, com protetor
bucal, localizada no lado frontal do bebedouro com altura
de 0,90 m.
- Teclas de acionamento suave para água natural ou gelada,
com regulagem do jato, localizadas na frente do bebedouro
ou na lateral próximo à borda frontal.
- Gabinete em chapa eletrozincada na cor prata.
- Tampo em aço inox 304 escovado, com ralo sifonado.
- Altura livre inferior de no mínimo 0,73 m do piso e desenho
que permita a aproximação frontal de pessoa em cadeira
de rodas.
- Depósito de água em aço inoxidável com dreno para a
limpeza.
- Saída de água ligada por sifão na rede de esgoto.
- Sistema de ﬁltração integrado com ﬁltros Pré C+3 e C+3
com carvão ativado.
- Refrigeração por compressor, utiliza gás R134a (ecológico)
- Vazão de trabalho recomendada de 60 litros de água / hora;
- Temperatura de trabalho de 2 a 38°C
- Pressão de água da rede hidráulica: 8 m.c.a.
- Amperagem (A) 0,8.
- Classiﬁcação IPX4 : Utilização em áreas internas e extenas.
• Produto de certiﬁcação compulsória, o equipamento deve
possuir certiﬁcação INMETRO, de acordo com os seguintes
programas:
- Aparelho para melhoria da qualidade da água para consumo humano (Portaria Inmetro nº 093 de 12/03/2007).
- Bebedouros (Portaria Inmetro nº 191 de 10/12/2003)-

• O serviço pode ser recebido se atendidas todas as condições de projeto, fornecimento e execução.
• Aferir a conformidade com o protótipo comercial.
• Veriﬁcar se o bebedouro foi instalado conforme orientação
do fabricante, na posição indicada no projeto e com ﬁrme
ﬁxação.
• Veriﬁcar, no corpo do bebedouro, a ausência de defeitos no
acabamento superﬁcial: não deve apresentar trincas, riscos,
batidas, manchas, ondulações, aspereza, deformações, falha
de material, entalhos, rebarbas e arestas vivas;
• Veriﬁcar a ausência de vazamentos.
• Veriﬁcar se a pressão de funcionamento está adequada.
• Os ﬁltros devem ser substituidos, em média, a cada 3000
litros de consumo ou 6 meses, dependendo da qualidade da
água de abastecimento no produto.
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• Bebedouro de água refrigerada:
- IBBL modelo BDF 100.

APLICAÇÃO
• Pátio coberto e outros, conforme indicado em projeto.
• Obs:
- Uso restrito a locais com pressão de água mínima de
8 m.c.a.
- Devem ser instalados em rotas acessíveis.
- Prever 50% de bebedouros acessíveis por pavimento,
respeitando o mínimo de um.
- Piso tátil e revestimento impermeável na parede devem
ser especiﬁcados em projeto.
- Projeto deverá prever:
» Entrada de água: 1/2".
» Saída de esgoto: 3/4".
» Tomada 2P+T de 10A, conforme tensão local.

EXECUÇÃO
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• O aparelho deve ser instalado conforme locação indicada
em projeto.
• Executar os pontos de água, esgoto e elétrica, conforme
indicado nos desenhos.
• Seguir a orientação do fabricante quanto ao procedimento
de instalação, conforme constante no manual do produto.

FICHAS DE REFERÊNCIA
Catálogo de Serviços
Ficha

S12.24

Piso tátil de alerta

SERVIÇOS INCLUÍDOS NOS PREÇOS
Bebedouro fornecido e instalado.
• Obs:
- Instalações de água, esgoto e elétrica serão pagas em
outro serviço.
- O piso tátil e o revestimento impermeável da parede serão
pagos em outro serviço.

CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO
• un. - Por unidade instalada.

LEGISLAÇÃO
• Portaria Inmetro nº 093, de 12 de março de 2007 - Programa de avaliação de conformidade - Aparelho para Melhoria da
Qualidade da Água para Consumo Humano.
• Portaria Inmetro nº191, de 10 de dezembro de 2003 - Programa de avaliação de conformidade - Bebedouros (Segurança elétrica e construtiva para bebedouros).

NORMAS
• NBR 9050:2004 - Acessibilidade a ediﬁcações, mobiliário,
espaços e equipamentos urbanos.
• Obs: As edições indicadas estavam em vigor no momento
desta publicação. Como toda norma está sujeita à revisão,
recomenda-se veriﬁcar a existência de edições mais recentes
das normas citadas.

