EQUIPAMENTOS PARA A REALIZAÇÃO DE DESCARGAS
CONTROLADAS EM REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA
IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA
As descargas controladas em redes de abastecimento de água são necessárias à boa manutenção
da qualidade da água, uma vez que permitem a libertação dos sólidos acumulados nas redes e que
por vezes aparecem em suspensão na água distribuída.
Estas intervenções são uma prática muito frequente, mas por vezes, são mal compreendidas pela
população, que desconhece a sua necessidade. Geram incómodo no local onde são realizadas, não
têm bom aspeto e muitas vezes chegam a danificar o pavimento, conforme se ilustra nos exemplos
abaixo.

Transtorno causado na via pública

Degradação da calçada pela descarga da água

SOLUÇÃO MANUSYSTEMS
A Manusystems criou o PACK LIMPEZA CONDUTAS, com o qual pretende facilitar e melhorar as
condições em que são efetuadas as descargas de manutenção nas redes de distribuição de água.
Este pack pode ser utilizado num marco de incêndio ou numa boca de rega, e permite uma boa
dissipação do caudal de água rejeitada, bem como uma observação direta ao seio da água, para
avaliação do seu aspeto, ou por exemplo, para deteção da presença de ar na rede de distribuição de
água.
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O PACK LIMPEZA CONDUTAS é constituído por
uma manga de dissipação de água, um sistema
para visualização da água e respetivos
acessórios, de modo a que esteja assegurada a
ligação a um qualquer marco de incêndio ou boca
de rega. Todas as ligações fornecidas são ligações
rápidas do tipo storz.
O equipamento é entregue numa caixa de
abertura/fecho prático, onde os equipamentos
são devidamente guardados e facilmente
transportados, garantindo-se a todo o momento
a sua operacionalidade para a realização de uma
descarga controlada.
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PACK LIMPEZA CONDUTAS C-52
Indicado para realizar descargas em bocas de rega e marcos de incêndio até diâmetro de 50mm,
sendo constituído por:
▪ Uma manga de dissipação de água com ligação storz C-52;
▪ Um sistema de visualização da água DN50 com 250mm de extensão, e ligação storz C-52 em
ambas as extremidades;
▪ Curva a 90º DN50 com storz C-52 nas ambas as extremidades;
▪ Acessório storz C-52 para boca de rega (rosca fêmea);
▪ Caixa de armazenagem e transporte;
▪ Personalização com o logotipo da entidade gestora
Preço: 485,00€ + IVA

PACK LIMPEZA CONDUTAS B-75
Indicado para realizar descargas tanto em marcos de incêndio na saída normalizada de 75mm, como
em bocas de rega e marcos de incêndio até diâmetro de 50mm, sendo constituído por:
▪ Uma manga de dissipação de água com ligação storz B-75
▪ Um sistema de visualização da água DN75 com 250mm de extensão, e ligação storz C-75 em
ambas as extremidades;
▪ Redução storz B-75 para C-52
▪ Curva a 90º DN50 com storz C-52 nas ambas as extremidades;
▪ Acessório storz C-52 para boca de rega (rosca fêmea);
▪ Caixa de armazenagem e transporte;
▪ Personalização com o logotipo da entidade gestora
Preço: 545,00€ + IVA

Personalizável com
o seu logotipo

MELHORE NÃO SÓ A SUA EFICACIA MAS TAMBÉM A SUA IMAGEM
TORNE AS DESCARGAS PERIÓDICAS MAIS PROFISSIONAIS

