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O compromisso de uma instalação perfeita!
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Guia de instalação do Gás Natural

Olá,
Fazemos questão de entregar aos nossos clientes uma obra completa, dentro do prazo e com
todas as exigências concluídas. Por isso, criamos este Manual para ajudar você na instalação
interna de gás na sua nova casa.
Aqui, você encontrará respostas para as dúvidas mais comuns que acontecem durante a
instalação de gás natural canalizado.
Além disso, antes de entrar em contato com o seu consultor para instalação do seu medidor,
verifique se não há vazamento em sua rede de gás e que foi realizado o teste de estanqueidade.
Afinal, vazamento identificado com antecedência evita atrasos na ligação do seu gás.
Conte sempre com a gente,
Equipe Comgás
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Recomendações importantes
Antes de iniciar a sua obra veja as principais dicas para
evitar danos às tubulações de gás natural:
1. Antes de executar algum serviço de construção, reforma
ou demolição nas calçadas ou ruas que tenham rede de
gás natural ativa ou inativa, é imprescindível consultar a
Comgás. Este serviço é gratuito e deve ser programado
com antecedência (24 horas) através do telefone
08000 110 197 – opção nº 5.
2. Jamais tente fazer qualquer reparo ou conserto na rede
de gás, mesmo que provisório.
3. Em caso de ocorrência de danos na rede externa de gás
natural, isole o local e acione imediatamente a Comgás
através do telefone: 08000 110 197 – opção 1 – emergência.
4. Em caso de alguma situação divergente do que estiver
neste manual, contate o técnico ou engenheiro COMGÁS
para apoio.
5. Este material é meramente informativo, não excluindo
a necessidade de consultar sempre as normas técnicas
vigentes.
6. A Comgás não se responsabiliza tecnicamente pelos
projetos de construção ou reforma.
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7.
É essencial sempre consultar o RIP Comgás
(Regulamento de Instalações Prediais – disponível em
https://ripdigital.comgas.com.br/) e tirar suas dúvidas com
os nossos consultores. Estamos sempre disponíveis para te
ajudar e evitar erros no momento da instalação.
Aponte a câmera do seu celular
para o QR Code
RIP Comgás - Consulte em
www.comgas.com.br e escolha a
opção para sua casa e clique em RIP –
Regulamento de Instalações Prediais

8. Caso não tenha uma empresa especializada em
construção de tubulação de gás, recomendamos pesquisar
uma empresa qualificada na lista de empresas da Qualinstal
– www.abrinstal.org.br/bip/qualificadas

Aponte a câmera
do seu celular
para o QR Code

Descrição de responsabilidade
Fornecemos o gás natural encanado na entrada do medidor
com pressão igual a 25 mbar para os padrões residenciais,
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devendo a Comgás ser consultada para aplicação de
pressões maiores em redes existentes. Não realizamos
projetos ou dimensionamento de instalações.

NBR 13103 – Instalação de aparelhos a gás - Requisitos.
NBR 15345 - Instalação predial de tubos e conexões de
cobre e ligas de cobre – Procedimento.

Oferecemos o kit e realizamos a ligação (instalação
de medidor, regulador e, quando houver necessidade,
estabilizador). Antes de iniciar a obra civil, recomendamos
que o cliente entre em contato com a Comgás.

NBR 15526 – Redes de distribuição interna para gases
combustíveis em instalações residenciais – Projeto e
execução.

Referências normativas

NBR 16821 – Sistema de tubulação multicamada para a
condução de gases combustíveis – Partes 1 a 8.

Este manual aplica-se a instalações do segmento “Casas/
New Home”, que serão ligadas na rede de distribuição da
Comgás, obedecendo as normas da NBR citadas abaixo, RIP
Comgás e as legislações vigentes aplicáveis.
A Comgás recomenda o uso do RIP como principal fonte de
pesquisas e embasamento técnico.

ISO 17484 – Plastics piping systems. Multilayer pipe
systems for indoor gas installations with a maximum
operating pressure up to and including 5 bar (500 kPa).
Part 1: Specifications for system.
ISO 18225 – Plastics piping systems. Multilayer piping
systems for outdoor gas installations. Specifications for
systems.

NBR 5419 – Proteção contra descargas atmosféricas.

Entenda o processo de ligação

Assinatura
de Contrato

Internalização
de Contrato

Visita
Técnica

Verificação de
Instalação Interna

Requisição
de Ramal

Execução
do Ramal

Execução
de Ligação
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Determinação de tipo e da potência
dos aparelhos a gás
O somatório de potências nominais dos aparelhos a gás
instalados em um ambiente deve ser, no máximo, de 75 kW
(64 488 kcal/h – 7,5 m3/h).
Para o somatório de potências nominais superior a 75 kW, deve
ser elaborado um projeto detalhando os tipos de aparelhos
a serem instalados, condições de ventilação, requisitos
específicos para o ambiente e dimensionamento do sistema
de exaustão (quando existente). O consumo máximo do(s)
aparelho(s) a gás a ser(em) instalado(s) deve ser verificado
para garantir que esteja compatível com:
a. O conjunto de armazenamento do gás (quando existente).
b. A rede interna de distribuição.
c. O medidor de gás ou sistema de medição.
d. Os reguladores de pressão.

Dimensionamento da rede interna
O dimensionamento deve ser realizado conforme os aparelhos
existentes ou a serem instalados na residência.
Para dimensionar a rede interna, pode ser utilizado o software
de dimensionamento no nosso site.
8

Aponte a câmera do seu celular
para o QR Code
A COMGÁS disponibiliza em seu site
uma ferramenta para a realização de
dimensionamentos. Para acesso: https://
www.comgas.com.br/para-a-sua-casa/
software-dimensionamento-de-redes/

Abrigo de medidores e reguladores
Para que sua residência possa receber o gás natural encanado,
é preciso que seja construído ou instalado um abrigo que
atenda às especificações de segurança necessárias.
O medidor e os reguladores de pressão são dimensionados
em função da vazão total requerida pelos aparelhos previstos
em sua residência. A COMGÁS irá fornecer os equipamentos
de medição e regulagem com base na vazão informada
pelo cliente.
A escolha do tipo de abrigo a ser utilizado está de acordo com
o tamanho do conjunto (medidor e regulador) a ser instalado
em seu interior; e deve garantir a completa proteção destes
equipamentos.
O abrigo deve ficar em áreas privadas, preferencialmente no
alinhamento do imóvel ou, quando isto não for possível, no
máximo a até 3 m do alinhamento do imóvel, para garantir a
leitura do consumo e fácil acesso para manutenções.
A parte superior do abrigo deve ficar a uma altura máxima
de 1,80 m do piso para vazões de até 10 m3/h e para vazões
maiores deve ser construído partindo do piso. Ambos os
casos com porta e ventilação adequada.
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Os abrigos de medidores devem, preferencialmente, ser instalados em áreas externas, devendo, para estes casos, ser aplicada
uma ventilação diretamente para a atmosfera, com área mínima de 1/10 da área da base deste abrigo.
Os abrigos localizados nos andares, em local sem possibilidade de ventilação permanente, devem possuir porta que evite
vazamento para o ambiente e devem ser ventilados conforme uma das seguintes alternativas:
• Por aberturas na parte inferior e superior no interior do abrigo, com comunicação direta com o exterior da edificação.
• Por aberturas na parte superior conectadas a um duto vertical de ventilação adjacente comunicando as extremidades
diretamente com o exterior da edificação, estes com a menor das dimensões iguais ou superiores a 7 cm. O duto de
ventilação deve estar faceando a parte superior do abrigo internamente.

3 Curva de 450
4 Tubo de PVC

3

5 Tubo de PVC
6 Terminal do tubo adjacente
7 Tê a 450
11

8 Tubo de PVC
Abraçadeira
10 Parte traseira do abrigo
Entrada de ar para o duto adjacente
12 Porta do abrigo ventilado para o exterior

1

Fresta de 1 cm na parte inferior / superior do abrigo

2 Porta do abrigo sem ventilação exceto a fresta

13 Alvenaria da edificação
14 Ventilação do abrigo realizada diretamente para o exterior
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Exemplo de configurações para instalação
de medidores

Dimensões do abrigo
O dimensionamento deve ser realizado com base nos
aparelhos existentes ou a serem instalados na residência.
Fique tranquilo, seu consultor fará a orientação da dimensão
correta!
A
B
(Compto.) (Profund.)

Tipo de Abrigo
Conjunto de primeiro estágio de
regulagem ou estágio único
Conjunto de regulagem e medição,
para medidores G1.6 a G4
Conjunto de regulagem e
medição, para medidores G6
Conjunto de regulagem e medição,
para medidores G10 e G25
Conjunto de regulagem e medição,
para medidores G40 e G65
Conjunto de medição para
medidores do G40 e G65
Conjunto de medição para
medidores do G10 ao G25

D
C
(Altura) (Entre
eixo)

95 cm

60 cm

100 cm

65 cm

50 cm

30 cm

50 cm

30 cm

50 cm

30 cm

60 cm

30 cm

120 cm

60 cm

120 cm

95 cm

135 cm

60 cm

120 cm

110 cm

80 cm

60 cm

80 cm

60 cm

90 cm

60 cm

90 cm

60 cm

A entrada do gás, ou ponto A, deve ficar sempre localizada
à esquerda do abrigo; o ponto de distribuição, ou ponto B,
deve ficar sempre localizado à direita do abrigo. Ambos os
pontos estão detalhados nas imagens a seguir:
Alinhamento
predial

A

B

Rede
(1)

Residência
(2)

5 cm

A

Alinhamento
predial

B

(2)

Rede
(1)

Residência
5 cm
D
10 cm

D

10 cm

10 cm

15 cm

15 cm

15 cm

A
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Alinhamento
predial

Rede
(1)

Residência

B

Tipos de abrigos para medição de G10 a G25

C

B

10 cm

10 cm

C

A

B
A

Tipos de abrigos para medição de G1.6 a G6

5 cm

(1) Válvula geral de bloqueio Comgás (2) Válvula de bloqueio
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Ponto A – Derivação de rede interna

Ponto B – Instalação interna

O ponto A deve ser construído do abrigo até a espera do
alinhamento do lote. Este trecho deve ser construído com
os seguintes materiais: cobre, polietileno, aço galvanizado ou
multicamada (PEX).

O início se dá na área do abrigo de medidor até os pontos
de consumo.

Olhando para o visor do seu medidor, a entrada do gás (ponto
A) deve ficar ao lado esquerdo do abrigo.

Válvula de bloqueio

O diâmetro da tubulação nesse trecho é de no mínimo 1".
IMPORTANTE:

Alinhamento predial

• A tubulação pode passar no máximo 5 cm do alinhamento
predial.
• O trecho enterrado deve ficar a 35 cm para baixo do nível
da calçada.
• No ponto de espera deve ser instalado conector macho de 1".

Alinhamento
predial

A

35 cm
Rede
5 cm

B

5 cm

Ponto de consumo
O aparelho a gás deve ser instalado a no máximo 60 cm
do ponto de utilização na vertical com altura entre 50 cm
a 80 cm, quando não houver a orientação do fabricante do
aparelho. Deve-se ter o cuidado de garantir que o flexível
não fique tensionado no momento da instalação e que seja
possível a movimentação dele para manutenções.
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Instalações internas
A tubulação deve ser instalada de forma a garantir que:
• Caso venha a ocorrer vazamento de gás, não haja a
possibilidade de acúmulo ou concentração.
• Seja possível a realização das manutenções.

Os tubos multicamadas (PEX) são maleáveis, podendo ser
utilizadas curvas naturais no tubo sem a necessidade de
conexões em quinas internas e trechos retos (muros, paredes,
lajes, etc.), respeitando os raios de curvatura máximos
indicados pelo fabricante.

Tubulação aparente

• Seja possível a compatibilização entre projetos.
É proibida a instalação da tubulação em:
• Duto em atividade.
• Cisterna e reservatórios de água.
• Compartimento de equipamento ou dispositivo
elétrico.
• Depósito de combustível inflamável.
• Elementos estruturais.
• Espaços fechados que possibilitem o acúmulo de gás
eventualmente vazado.
• Poço ou vazio do elevador.
• Compartimentos destinados a dormitórios.
A tubulação pode ser construída em cobre, multicamada (PEX)
e aço galvanizado e pode ser instalada de forma aparente,
enterrada ou embutida.
Em caso de tubulação multicamada (PEX) aparente, é
necessário conter proteção UV e possuir certificação
ISO 18.225 seguindo recomendações da NBR 16821.
12

A tubulação aparente não pode passar por espaços vazios
sem ventilação que possibilitem o acúmulo de gás em caso
de vazamento, ou que dificultem inspeção e manutenção.
Nos casos em que for necessária a passagem através de
espaços fechados, deverão passar através de tubos luva, o
que será detalhado em tópico específico.
A rede aparente, quando construída com material metálico,
deve ser pintada com tinta que resista às características do
ambiente onde a tubulação está instalada.
Em locais onde não haja necessidade de harmonização
estética (como garagens e áreas comuns de edifícios) a
tubulação deve ser identificada/pintada na cor amarela.
Toda tubulação de gás instalada deve ser identificada com
a palavra “GÁS” a cada 10 m ou a cada trecho aparente,
independente do local de instalação.
É proibido que as tubulações de gás estejam apoiadas,
amarradas ou fixadas a outras tubulações, sejam elas de
condução de água, vapor, instalações elétricas ou outros
elementos.
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Exemplos de instalação
Exemplo de suporte para a tubulação

Exemplo de válvula de fácil acesso

GÁS NATURAL
GÁS NATURAL

Exemplo de identificação da tubulação

GÁS NATURAL

GÁS NATURAL

Exemplo de instalação de tubulação multicamadas (PEX)

GÁS NATURAL

GÁS NATURAL

GÁS NATURAL

Quina interna,
podendo ser usada
curva natural

GÁS NATURAL

“Canto vivo” com
necessidade de
conexão

Curva natural
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Tubulação embutida

Tubulação enterrada

A tubulação embutida deve garantir um recobrimento
mínimo de 2 cm, devendo ter proteção anticorrosiva caso a
tubulação seja de material metálico.

A tubulação da rede de distribuição interna enterrada deve
manter um afastamento de outras utilidades, tubulações e
estruturas de no mínimo 0,30 m, medidos a partir da sua face.

A tubulação de rede de distribuição interna embutida não
pode estar consolidada a elementos estruturais, podendo
atravessá-los com a utilização de tubo luva (tanto na
transversal como na longitudinal) com diâmetro 1,5 vez
maior que o da tubulação instalada.

A profundidade das tubulações enterradas deve ser de
no mínimo:
• 0,30 m a partir da superfície do tubo em locais não sujeitos
a tráfego de veículos, em zonas de jardins ou sujeitas a
escavações.
Alinhamento predial

Tubo luva

Tubulação interna

Jardim
Solo

Parede ou laje

Ramal

mín.
30 cm
5 cm

• 0,50 m a partir da superfície do tubo em locais sujeitos a
tráfego de veículos.
Em paredes construídas em alvenaria e nas pré-moldadas, a
tubulação de gás embutida deve ser envolta por revestimento
maciço e sem vazios (argamassa de cimento e areia).
Nas tubulações embutidas em pisos, deve ser feita adequada
proteção para evitar que infiltrações de detergentes ou outros
materiais corrosivos que provoquem danos à tubulação.

Alinhamento predial

A

Pavimento
mín.
50 cm

Solo
Ramal
5 cm
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Distanciamento entre
tubulações e interferências
Distâncias exigidas

Curso em paralelo
e cruzamento.
Distância mínima: 1 cm

É necessário que sejam atendidos os afastamentos mínimos
da tubulação de gás, conforme imagem abaixo:

Gás
Duto de vapor

Chaminé ou duto
de exaustão dos
produtos da combustão.
Duto elétrico,
tubulação de água
quente ou água fria

Distância mínima
do cruzamento: 5 cm

Distância mínima
do cruzamento: 5 cm

Tubulação de esgoto
e águas pluviais.
Curso em paralelo.
Distância mínima: 5 cm

Curso em paralelo.
Distância mínima: 5 cm

Curso em paralelo.
Distância mínima: 3 cm
Solo
Distância
mínima: 5 cm

Distância mínima
do cruzamento: 1 cm

Distância mínima
do cruzamento: 1 cm
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Detalhes de instalação

Espaçamento dos suportes

Material isolante contra ação galvânica

A distância entre os suportes da tubulação deve garantir
que a tubulação não seja submetida a esforços que possam
provocar deformações.

Para evitar corrosão galvânica, em tubulações de material
metálico, é necessário colocar fita de alta fusão ou material
isolante entre a abraçadeira e a mão-francesa e o tubo
metálico.

Nas tubulações em multicamada, são indicados na
NBR 16821 que sejam colocados suportes em todos os
pontos de mudança de direção e pontos frágeis (conexões)
da tubulação.
Para tubulações em cobre, o distanciamento deve estar de
acordo com a NBR 15345.

Material isolante

Abraçadeira metálica

O distanciamento dos suportes irá depender do material
e diâmetro aplicados, sendo recomendado contato com
fornecedor.
Abaixo, colocamos uma sugestão de espaçamento para os
suportes:
15 cm

1,5 m

Abraçadeira
metálica

1,5 m

Material
isolante
Material
isolante
Tubo
16

As tubulações devem contar com suportes adequados com
áreas de contato devidamente protegidas, não permitindo
que a tubulação sofra esforços que possam prejudicar o seu
funcionamento ou gerar vazamentos.
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Tubo luva

2. Passagem de tubulação em ambientes não ventilados

O tubo luva pode ser utilizado em três situações:

O tubo luva é utilizado para instalação de tubulação de
gás em ambientes ou locais onde haja a possibilidade de
acúmulo de gás. O tubo luva deve:

1. Passagem de tubulação em elementos estruturais, como
citado anteriormente.
2. Passagem de tubulação em ambientes ou locais onde haja
a possibilidade de acúmulo de gás.
3. Proteção mecânica.

1. Passagem de tubulação em elementos estruturais
A abertura ou tubo luva é utilizada para passagem de
tubulação de gás em elementos estruturais (lajes, vigas,
colunas, paredes e muros com característica estrutural), para
permitir liberdade de movimento do elemento estrutural,
evitando-se as tensões inerentes à tubulação.

Tubulação
de gás

• Possuir no mínimo duas aberturas para atmosfera, em
local ventilado, seguro e protegido contra a entrada de água,
animais e outros objetos estranhos.
• Apresentar distanciamento adequado entre suas paredes
internas e a parede externa da tubulação de gás com
diâmetro mínimo de 1,5 vez a tubulação de gás.
• Ter resistência mecânica adequada a possíveis esforços
decorrentes das condições de uso.
• Ser de material incombustível.
• Ser estanque em toda a sua extensão, exceto nos pontos
de ventilação.
• Ser protegido contra corrosão.

Vão

Elemento
estrutural

• Possuir, opcionalmente, dispositivo ou sistema que
promova a exaustão do gás eventualmente vazado.
• Recomendamos o uso mínimo de conexões nas tubulações
de gás situadas no interior do tubo luva.

Tubo luva
17
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Válvulas de bloqueio para aparelhos a gás

3. Proteção mecânica
As tubulações aparentes devem possuir proteção em locais
em que possam ocorrer choques mecânicos, principalmente
devido ao tráfego no local.
Recomenda-se que a proteção mecânica esteja instalada
até, ao menos, 1,5 m de altura nas tubulações, sejam elas
verticais ou horizontais.

Toda a rede de distribuição interna deve possuir válvulas de
bloqueio manual que permitam a interrupção de suprimentos
do gás combustível. Todo ponto de consumo deve possuir
uma válvula de bloqueio de fácil acesso instalada até 3 m de
distância do ponto de consumo.

Válvula de bloqueio

Tubo de gás

Concreto

Tubo de gás

Concreto

3m
Ponto de
consumo

60 cm

Máximo 80 cm
Mínimo 50 cm

≥ 1,5 m
Valor sugerido

≥ 1,5 m
Valor sugerido

A instalação da válvula também deve atender aos seguintes
requisitos:
Boneca de
concreto

Tubo de aço

• Situar-se o mais próximo possível do aparelho a gás.
• Estar em local livre sem obstrução e de fácil acesso*.
• Deve ser esférica e para uso específico para gás.

≥ 1,5 m
Valor sugerido

A instalação da válvula de bloqueio é de responsabilidade do
cliente e deve seguir requisitos normativos para uso com Gás
Natural.
*Fácil acesso é configurado quando há a possibilidade de acessar a válvula sem
a necessidade de retirada de gavetas, uso de ferramentas, movimentação de
aparelhos, deslocamento de móveis, em altura acessível para o usuário sem a
necessidade de escada.
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Instalação de aparelhos a gás
Os aparelhos a gás são classificados em função das suas
características de combustão e de exaustão dos produtos de
combustão.
O tipo de aparelho a gás determina as características do
ambiente onde ele será instalado, assim como os requisitos
para a exaustão dos gases de combustão.
Recomenda-se verificar a existência de sistemas de segurança
intrínsecos (por exemplo, sensor supervisor de chama, sensor
de oxigênio, etc.) nos aparelhos a gás e a sua compatibilização
com o ambiente, instalação e uso.
As restrições para a instalação dos aparelhos a gás são as
seguintes:
• O aparelho a gás não pode ser instalado em ambiente
distinto daquele para que foi projetado e fabricado.
• O aparelho a gás não pode ser instalado em escadas e rotas
de fuga.
• O local de instalação deve permitir acesso para manutenção
e inspeção.

Requisitos para renovação
de ar dos ambientes
O aparelho a gás deve ser instalado em locais com ventilação
adequada para a completa combustão do gás, operação
apropriada da exaustão dos produtos de combustão
e manutenção de limites seguros de temperatura nas
proximidades, sob condições normais de operação.
O aparelho a gás deve ser instalado em ambiente que atenda
aos requisitos de volume bruto mínimo e área de ventilação
útil, especificados em função do tipo e potência nominal
do(s) aparelho(s) a gás.
Não há requisito mínimo de ventilação para um ambiente
com portas e/ou janelas (aberturas não permanentes) quando
a relação entre o volume do ambiente e o somatório de
potência for:
a. Para aparelhos de cocção como fogões/cooktops, fornos
e churrasqueiras e lareiras, a relação entre o volume do
ambiente e o somatório de potência for maior ou igual a
1,2 m3/kW, com volume mínimo de 19,5 m3.

• O aparelho a gás não pode ser fixado a estruturas de material
combustível, exceto os aparelhos de cocção e aquecedores
de ambiente fabricados para instalações em unidades de
embutimentos (nichos) conforme instrução do fabricante.

b. Para aquecedores de exaustão forçada ou natural e
secadoras a gás, relação entre o volume do ambiente e o
somatório de potência for maior ou igual a 9 m3/kW.

Deve-se realizar manutenção preventiva no aparelho a gás
por profissional qualificado, a cada 12 meses, ou conforme
instrução do fabricante, o que for menor.

Caso as relações não atendam ao estabelecido, deverão ser
previstas ventilações permanentes conforme descrito na
NBR 13103.
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Exemplos de Ventilação

Exemplo de ventilação inferior para ambiente externo

Exemplos de ventilação de ambiente
Ventilação superior
Área útil mínima: 400 cm2

Aparelho
a gás

Abertura
inferior permanente

Água
quente

Máximo: 80 cm
Ventilação inferior
Área útil mínima: 200 cm2

Gás

Água
fria

Mínimo: 150 cm

Mínimo: 35 cm

H ≤ 0,8 m

NBR 13103

As áreas de ventilação serão de acordo com o tipo e a potência dos
aparelhos instalados.

Exemplo de ventilação superior para ambiente externo
Aparelho
a gás

Ventilação
permanente superior

Exemplo de ventilação por ambientes comunicados
ao exterior
Ventilação permanente
inferior (área de abertura “A”)

H ≤ 0,8 m
H ≥ 1,5 m

Ventilação permanente
inferior (área de abertura “A”)
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Instalação de aparelhos a gás em ambientes
integrados com cozinha e dormitório

Sistemas de exaustão
dos produtos de combustão

Estes ambientes são limitados à instalação de aparelhos a gás
para uso exclusivo de cocção com potência limitada a 8,14 kW
(7.000 kcal/h) e que contenham dispositivo de bloqueio por
supervisão de chama em todos os queimadores, sob sistema
de exaustão por coifa conectado diretamente ao exterior da
edificação, atendendo aos requisitos de volume bruto mínimo
da tabela abaixo:

A exaustão dos produtos da combustão de aparelhos a gás
com chaminé individual deve ser conduzida para a cobertura,
fachada ou prisma de ventilação, enquanto a chaminé coletiva
deve ser direcionada sempre para a cobertura, sempre
garantindo a comunicação do terminal à área externa, sendo
os produtos de combustão direcionados para a atmosfera.

Potência do aparelho
a gás kw (kcal/h)

Volume bruto do
ambiente m3

0 a 2,91 (0 a 2.500)

> = 48

2,91 a 5,81 (2.501 a 5.000)

> = 75

5,82 a 8,14 (5.001 a 7.000)

> = 100

Os componentes do duto de exaustão, do duto de admissão
e do terminal devem:
• Ser fabricados de material incombustível.
• Suportar a máxima temperatura de saída dos produtos
da combustão, com mínimo de 200 oC.
• Ser resistente a intempéries.
• Possuir resistência mecânica adequada à sua utilização
e ao ambiente de instalação.
• No caso do duto, possuir sua seção constante ao longo
do seu trajeto.

O ambiente interno integrado (multiuso) deve possuir meios
de ventilação constituídos por uma das seguintes alternativas:

• No caso do duto, ser estanque em seu trajeto.

a. Aberturas de ventilação permanente superior e
inferior, com área de ventilação útil de no mínimo
200 cm2 cada.
b. Abertura de ventilação permanente inferior, com área
de ventilação útil de no mínimo 400 cm2.
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Instalação do terminal dos sistemas
de exaustão

Distâncias mínimas do terminal
em relação às aberturas da edificação

Faz parte do projeto a adequação dos ambientes onde
funcionarão os aparelhos a gás natural encanado. Os ambientes
devem ser bem ventilados, garantindo a segurança, o conforto
do consumidor e a melhor eficiência do aparelho.
Para instalação do aquecedor, seguir manual do fabricante ou
as orientações abaixo:

Tomada de ar
G

Mín. 10 cm

Mín. 10 cm

Legendas:

J

F

K

E

Sacada

A

Janela

H

Mín. 5 cm

C
Inclinação 2%

Distâncias mínimas

Posição
terminal “tê”

Água
quente

Água
fria
Gás

10 cm 10 cm
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12 cm

Saída de exaustão

Manter
distanciamento
de 40 cm de
janelas, beirais e
sacadas

B

I

D

A = 0,60 m

G = 1,50 m

B = 0,40 m

H = 0,60 m

C = 0,60 m

I = 2,20 m

D = 0,60 m

J = 0,40 m

E = 0,40 m

K = 0,40 m

F = 0,40 m
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Teste de estanqueidade
Verificações preliminares
• Tubulações desobstruídas.
• Pontos não invertidos do medidor de gás no abrigo.
• Vedação de todos os pontos com plugues metálicos.

Procedimentos dos ensaios de
estanqueidade para liberação da instalação
Os procedimentos dos ensaios de estanqueidade contêm
duas etapas, sendo detalhados seus procedimentos na
NBR 15526.
Caso seja detectado vazamento (queda de pressão) em uma
das etapas, a ligação deverá aguardar o reparo por parte do
cliente.

• Laudo de teste de estanqueidade ou ART.
• Instalação de gás concluída.

Pontos relevantes
1. Os ensaios deverão ser feitos sempre com ar comprimido.
2. O ensaio não deve ser iniciado sem uma criteriosa inspeção
visual da rede de distribuição interna e, particularmente,
das juntas e conexões. O objetivo é detectar previamente
qualquer tipo de defeito durante a sua execução.
3. Vedar todos os pontos de alimentação com plugues
metálicos com auxílio de veda-rosca e válvula.
4. Todas as válvulas de bloqueio devem estar abertas.
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Manutenção preventiva
Deve ser realizada manutenção preventiva no seu aparelho
a gás, por profissional qualificado, a cada 12 meses ou
conforme instrução do fabricante, o que for menor.
Devem ser seguidas as orientações da NBR 13103 para a
garantia do bom funcionamento e manutenção da vida útil
dos aparelhos.

Em caso de dúvidas sobre o processo
de ligação, entre em contato com a
Comgás através do telefone:

08000 110 197
Opção 3

I

Tenha em mãos o endereço,
complemento ou CPF, para
facilitar o seu atendimento.
Obs.: Para manutenção dos aquecedores, veriﬁcar os pontos de consumo para
que não haja inversão de pontos.
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Se você sentir cheiro de gás:

Não acenda a luz ou ligue
aparelhos eletrônicos.

Abra as janelas para
ventilar o local.

Feche o registro de gás.

Saia de casa e ligue
para 08000 110 197.
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Consultor técnico ou engenheiro responsável:
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Anotações
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Aponte a câmera do seu
celular para o QR Code

virtual.comgas.com.br
Baixe o App Comgás Virtual
Versão 1 - Julho/2021.
/comgasoficial
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@comgasbr

@ComgasBR

