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Anexo IX – Modelos de Instalação 



Obs: 
- Obrigatório para condomínios com até 04 pavimentos (térreo + 03 pavimentos) 
- As tubulações da entrada e saída das caixas de proteção não podem ficar expostas, ou seja, devem ficar 
protegidas contra choques mecânicos; 
- Possuindo SMR, os hidrômetros podem ficar nos pavimentos. 
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FIGURA 01: Instalação dos hidrômetros no térreo – modelo 1 



Obs: 
- Obrigatório para condomínios com até 04 pavimentos (térreo + 03 pavimentos) 
- As tubulações da entrada e saída das caixas de proteção não podem ficar expostas, ou seja, devem ficar 
protegidas contra choques mecânicos; 
- Possuindo SMR, os hidrômetros podem ficar nos pavimentos. 
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FIGURA 02: Instalação dos hidrômetros no térreo – modelo 2 



Obs: 
- Edifícios com mais de 04 pavimentos. 
- Instalados nos pavimentos em caixas de proteção individuais; 
- Possuir medição SMR 

Figura 3: Instalação dos hidrômetros pré-equipados em cada 

pavimento 
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Figura 4: Modelo de caixa de proteção dos hidrômetros 

individuais 



Figura 5: Perspectiva do Conjunto Caixa e Tampa Até 4 

portinholas independentes 



FIGURA 6: DETALHE CONSTRUTIVO DA TAMPA dn ¾” – PARA 

ATÉ 04 MÓDULOS. 



FIGURA 7 : TAMPAS dn ¾” – PARA ATÉ 04 MÓDULOS. 



FIGURA 8 : Base Inferior da caixa de proteção dos hidrômetros 



1 - Niple sextavado em latão – DN ¾”; 
 
2 – Válvula de bloqueio com tubete de comprimento ajustável  em latão – DN ¾” (se 
autorizado); 
 
3 – Conjunto porca tubete e arruela em latão – DN ¾” – (com válvula anti-retorno); 
 
4 – Hidrômetro ¾”  pré-equipado com medição remota; 
 
5 – União ou luva latão – DN ¾”; 
 
6 – Tubo DN ¾” extremidades com roscas ou niple em latão; 
 
7 – Registro para corte/manutenção. 

Obs.: 
1) A caixa de proteção e as tubulações externas devem possuir proteção contra interpéries e choques; 
2) A caixa de proteção metálica deve ser fabricada com chapa #20 (min.), galvanizado à quente e pintura 
na cor cinza ou branca; 

 

Figura 9: Padrão para Medição Física 
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Figura 10: Modelo de Medição Física em Condomínio Horizontal 
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Figura 11: Modelo de Medição Remota em Condomínio Horizontal 



Especificações do hidrômetro 



Especificações do hidrômetro 


