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OBSERVAÇÃO: O LOCAL DE FIXAÇÃO DA CAIXA DE PROTEÇÃO DO HIDRÔMETRO SERÁ EM FUNÇÃO DA 

                  LOCALIZAÇÃO DO RAMAL DE LIGAÇÃO.
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CUIDADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO 

1- O consumidor deverá seguir as instruções abaixo com atenção para obter a aprovação e liberação da 

ligação do ramal predial pela SAAE.  

2- Verifique o ponto de tomada de água da rede predial e em seguida instale a caixa na direção frontal.  

3- Depois de instalada a caixa é recomendável lavar as faces com sabão neutro, água morna e pano 

macio e sempre que for necessário.  

4- Nunca use produtos com base de acetona, benzeno, gasolina, glicerina, óleo diesel, metano ou 

clorofórmio, pois podem prejudicar a estrutura desde produto e perder a garantia. 

INSTALAÇÃO DA CAIXA DE PROTEÇÃO: 

5- Instalar a caixa metálica no muro de divisa frontal com abertura voltada para rua. 

6- Posicionar a caixa no muro, à altura de 150 cm do piso até face superior da caixa. 

OBS: Para efeito de instalação no muro, informamos que as dimensões aproximadas da caixa são: 

largura de 48 cm e altura de 37,5 cm. 

7- Nivelar e facear a frente da caixa com o muro onde for instalada.  

8- Proteger a face da caixa para não danificar o acabamento, não deixar ressaltos para fora em relação 

ao alinhamento do muro acabado. Caso o muro não esteja acabado, deve-se realizar acabamento em 

uma área de no mínimo 10 cm de largura em volta da caixa. 

INSTALAÇÃO DE TUBO CAMISA 

9-   O tubo camisa de polietileno corrugado de 50 mm x 1,5 metros deve ser instalado na posição 

vertical, juntamente com a caixa e, com uma extremidade do tubo conectada à respectiva abertura, de 

forma que, quando a SAAE for instalar o dispositivo de medição, para completar a ligação de água, todo 

o acabamento de fixação da caixa e do tubo corrugado já esteja concluído.  

10-  Não se admite, em hipótese alguma, que o tubo camisa corrugado esteja solto ou colocado 

externamente ao muro, devendo o mesmo estar chumbado no muro devidamente revestido e com o 

acabamento finalizado, exceto a pintura. 

 


