
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
UNIFORMES E EQUIPAMENTOS DE 

SEGURANÇA NO TRABALHO

No
         
1.045

INSUFLADOR/EXAUSTOR PORTÁTIL 12 VCC

1. OBJETIVO
Fixar as características mínimas exigíveis para fornecimento e recebimento deste equipamento de 
segurança utilizado nas atividades envolvendo ambiente confinado nas redes subterrâneas de 
distribuição, cujos usuários são os empregados que desempenham atividades como eletricistas.

2. DEFINIÇÕES
É um equipamento de ventilação mecânico destinado a efetuar exaustão e a insuflação em locais 
com deficiência de oxigênio, ou presença de gases tóxicos e/ou explosivos.Portátil, resistente e 
versátil. Deverá ser equipado com duto flexível.

3. CONDIÇÕES GERAIS
3.1 Identificação: Devem estar bem legíveis o nome do fabricante, a data de fabricação, n.º de 
fabricação e de série.

3.2 Manual de instruções em português: deve possuir instruções de operação, de manutenção e 
segurança.

      3.3 Funcionamento: Elétrico

      3.4 Treinamento: deve ser fornecido com a seguinte característica:
- Carga horária mínima de 4 horas
- Quantidade de 20 participantes
- Local de treinamento na COPEL/Curitiba
- Serão divididas em 06 equipes em um único dia.
- Ocorrerá após a entrega dos equipamentos

      3.5 Garantia de confiabilidade e de funcionamento: 12 (doze) meses a partir da data de 
certificação da entrega.

4.CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

    4.1 Descrição
O equipamento deve exaurir e insuflar ar em ambiente confinado para obter condições aceitáveis 
para qualidade do ar de entrada e permanência nos locais confinados.

   4.2 Características Técnicas

a) Alimentação: bateria 12 Vcc dos veículos, mediante utilização de cabos com 10 metros.
b) Vazão aproximada de ar: 1500 m3/h
c) Peso aproximado: 10 kgf.
d) Dutos antiestática com comprimento aproximado de 5 m, com diâmetro de 20 cm, reforçado, 

sanfonado, resistente a chamas.
e) Com compartimento para armazenagem e transporte do duto, com acoplamento prático ao 

motor. 
f) Norma pertinente: OSHA/USA E CE/EUROPA, NBR’s 14787 e 14606.
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