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DETALHAMENTO DO OBJETO 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 

CORTINA DE AR PARA VÃO DE 90 CM 
 
 

 Construído em chapa galvanizada na cor branca; Velocidade de ar mínima: 11 ms/s; Vazão 
mínima: 1200m³/h; Nível de ruído máximo: dB 60; Voltagem: 220v; Frequência: 60 Hz. Deverá estar de 
acordo com a legislação vigente, e também deverá acompanhar o equipamento o suporte para 
fixação no teto/parede, controle remoto, manual de instruções e certificado em português. Garantia 
mínima de 12 meses. 

 
 

CORTINA DE AR PARA VÃO DE 120 CM 
 
 

 Construído em chapa galvanizada na cor branca; Velocidade de ar mínima: 11 ms/s; Vazão 
mínima: 1700m³/h; Nível de ruído máximo: dB 65; Voltagem: 220v; Frequência: 60 Hz. Deverá estar de 
acordo com a legislação vigente, e também deverá acompanhar o equipamento o suporte para 
fixação no teto/parede, controle remoto, manual de instruções e certificado em português. Garantia 
mínima de 12 meses. 

 
 

CORTINA DE AR PARA VÃO DE 150 CM 
 
 

 Construído em chapa galvanizada na cor branca; Velocidade de ar mínima: 11 ms/s; Vazão 
mínima: 2100m³/h; Nível de ruído máximo: dB 67; Voltagem: 220v; Frequência: 60 Hz. Deverá estar de 
acordo com a legislação vigente, e também deverá acompanhar o equipamento o suporte para 
fixação no teto/parede, controle remoto, manual de instruções e certificado em português. Garantia 
mínima de 12 meses. 

 
 

CORTINA DE AR PARA VÃO DE 180 CM 
 
 

 Construído em chapa galvanizada na cor branca; Velocidade de ar mínima: 11 ms/s; Vazão 
mínima: 2400m³/h; Nível de ruído máximo: dB 67; Voltagem: 220v; Frequência: 60 Hz. Deverá estar de 
acordo com a legislação vigente, e também deverá acompanhar o equipamento o suporte para 
fixação no teto/parede, controle remoto, manual de instruções e certificado em português. Garantia 
mínima de 12 meses. 

 
 

CORTINA DE AR PARA VÃO DE 200 CM 
 
 

 Construído em chapa galvanizada na cor branca; Velocidade de ar mínima: 11 ms/s; Vazão 
mínima: 2700m³/h; Nível de ruído máximo: dB 67; Voltagem: 220v; Frequência: 60 Hz. Deverá estar de 
acordo com a legislação vigente, e também deverá acompanhar o equipamento o suporte para 
fixação no teto/parede, controle remoto, manual de instruções e certificado em português. Garantia 
mínima de 12 meses. 
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INSTALAÇÃO 
 

A instalação deverá obedecer à todas as normas técnicas e orientações de cada fabricante. A 
Contratada deverá providenciar todos os materiais da parte elétrica inclusive realizar a ligação do 
equipamento até o quadro de distribuição indicado pela Contratante. Com exceção dos casos em que 
houver recomendação contrária do fabricante, as instalações elétricas deverão ser realizadas com 
cabos tipo PP. Em situações que seja necessária a remoção de forros, quebra de paredes, gesso e afins, 
ficará a cargo da Contratada o acabamento e todas as providências para reposição e/ou reparos.  

A equipe técnica deverá definir junto a Contratante o melhor local para instalação do aparelho 
de cortina de ar, de maneira que fique bem posicionada e centralizada para uma melhor contenção do 
ar refrigerado no ambiente. 

A execução dos serviços deverá ocorrer no horário das 8:00 às 18:00 horas, de segunda à sexta-
feira, ou se houver a necessidade, nos finais de semana e feriados, mediante o aviso prévio e solicitação 
da autorização de entrada, podendo ser feita através de telefone/celular ou e-mail. Em caso de 
apresentar problemas posteriores à instalação, a Contratada deverá atender o chamado dentro do 
prazo máximo de 24 horas e apresentar uma solução em até 48 horas, ou no caso de impossibilidade, a 
Contratada deverá apresentar justificativa e propor uma solução, especificando o prazo necessário para 
reparo e/ou substituição do equipamento. 


