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1. Código de identificação único do produto-
tipo: 

Bocas-de-incêndio Armadas 

(Ver características na tabela Anexo 1) 

2. Número do tipo, do lote ou da série, ou 
quaisquer outros elementos que permitam a 
identificação do produto de construção, nos 
termos do n.º 4 do artigo 11.º:  

 

Bocas-de-incêndio Armadas com Mangueiras Flexíveis 

3. Utilização ou utilizações previstas do 
produto de construção, de acordo com a 
especificação técnica harmonizada aplicável, 
tal como previsto pelo fabricante:  

Instalações fixas que permitem aos ocupantes de um 
edifício controlar ou extinguir um incêndio na 
proximidade 

4. Nome, designação comercial ou marca 
comercial registada e endereço de contacto do 
fabricante, nos termos do n.º 5 do artigo 11.º:  

 

PREVITOP – Comércio e Serviços, Lda. 

Rua António Marques de Sá, nº 36 

4435-107 Rio Tinto 

Portugal 

www.previtop.pt  

5. Se aplicável, nome e endereço de contacto 
do mandatário cujo mandato abrange os atos 

especificados no n.º 2 do artigo 12.º:  

 

Não aplicável. 

6. Sistema ou sistemas de avaliação e 
verificação da regularidade do desempenho do 
produto de construção tal como previsto no 
anexo V:  

 

Sistema 1 

7. No caso de uma declaração de desempenho 
relativa a um produto de construção abrangido 
por uma norma harmonizada:  

 

CERTIF Associação para a Certificação, n.º 1328, emitiu 
o certificado de regularidade do desempenho n.º 1328 – 
CPR – 0237, baseando-se:  

i) na determinação do produto-tipo com base nos 
ensaios de tipo (incluindo a amostragem), nos 
cálculos de tipo, nos valores tabelados ou em 
documentação descritiva do produto;  

ii) na inspeção inicial da unidade fabril e no controlo 
da produção em fábrica;  

iii) no acompanhamento, apreciação e aprovação 
contínuos do controlo da produção em fábrica. 

8. No caso de uma declaração de desempenho 
relativa a um produto de construção para o qual 
tenha sido emitida uma Avaliação Técnica 
Europeia:  

 

Não aplicável. Ver ponto 7. 

 

http://www.previtop.pt/
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9. Desempenho declarado 

 

CARACTERÍSTICAS DE DESEMPENHO DESEMPENHO 
DECLARADO 

NORMA 
HARMONIZADA 

 
 
 
 
 

 

NP EN 671-2:2014 

 

 

 

 

 

DISTRIBUIÇÃO DOS AGENTES EXTINTORES: 

 

 
FIABILIDADE OPERACIONAL: 

 

CAPACIDADE PARA DESENROLAR A MANGUEIRA COM: 

 

 

  

− Tambor do tipo 1: Conforme 

− Suportes basculantes dos Tipos 1 e 3: Conforme 

  
 

DURABILIDADE DA FIABILIDADE OPERACIONAL COM: 

 

− Resistência à corrosão dos componentes de alimentação de água  Conforme 

− Ensaios de envelhecimento dos materiais plásticos  Conforme 

− Resistência à corrosão das peças revestidas  Conforme 

− Diâmetro da mangueira: Conforme 

− Ângulo de pulverização:  Conforme 

− Alcance eficaz da descarga: Conforme 

− Caudal mínimo 208l/min a 0,6 MPa D13 Conforme 

− Mangueira, generalidades: Conforme 

− Agulheta — Binário de manobra: Conforme 

− Características hidráulicas – segurança das uniões: Conforme 

− Agulheta, generalidades: Conforme 

− Agulheta, resistência aos choques: Conforme 

− Válvula de corte: Conforme 

− Tambor — resistência aos choques: Conforme 

− Características hidráulicas - resistência à pressão interna: Conforme 
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10. O desempenho do produto identificado nos pontos 1 e 2 é conforme com o desempenho declarado 
no ponto 9. 
A presente declaração de desempenho é emitida sob a exclusiva responsabilidade do fabricante 

identificado no ponto 4. 

 

 

 

        Assinado por e em nome do fabricante por: 

___________________________________________ 

Pedro Ferreira  

Responsável Qualidade 

 

Rio Tinto, Junho 2014  
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Anexo 1 

CÓDIGO DE 
PRODUTO 

MATERIAL ARMÁRIO SÉRIE DESCRIÇÃO 

DIMENSÕES 

ARMÁRIO 

 

 
 

12-20B 
 
 

Chapa Zincor ou 
de Aço Inox escovado 

Base 
Armário com suporte de 

Mangueira Tipo 3 
 

480x620x140 

 
 

12-20S 
 
 

 
Chapa Zincor ou 

de Aço Inox escovado 

 
Standard 

 
Armário com suporte de 

Mangueira Tipo 1 

 
 

480x620x140 

 
 

12.1-20S 
 
 

 
Chapa Zincor ou 

de Aço Inox escovado 

 
Standard 

 
Armário com suporte de 
Mangueira Tipo 1 com 

Compartimento para Extintor 

 
 

600x855x200 

 


