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ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA PARA TRANSMISSOR
DE NÍVEL HIDROSTÁTICO

SES DE RIO OTACÍLIO COSTA

APLICAÇÃO: ETE – TRATAMENTO PRELIMINAR 

1 ) ESCOPO DO FORNECIMENTO

A presente especificação visa informar as características mínimas para atender ao
fornecimento de um transmissor de nível para medição de vazão em calha parshall.
O transmissor deverá ser do tipo sonda de imersão, sem partes móveis, com invólucro
em aço inox, à prova de tempo e de pó (IP68), com cabo especial para compensação
da pressão atmosférica.
Deve estar incluso módulo eletrônico, com a possibilidade de indicação remota.
O  fornecimento  compreende  além  dos  equipamentos  o  “start-up”  em  campo  e
instruções operacionais.

2 ) CONDIÇÕES DE SERVIÇO

Líquido esgoto gradeado 
Temperatura 25ºC

VIDE FOLHA: 05065-SES-ETE-ARQ-0030 e 0040-A 

3 ) CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS E MATERIAL

3.1 ) SONDA HIDROSTÁTICA

QUANTIDADE = 01 
Tipo = pressão hidrostática
Range de medição = 0 a 1 mca 
Grau de proteção = IP 68
Alimentação = 9 a 33 Vcc
Saída = 4 a 20 mA
Incerteza de medição = +/- 0,25% FE
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3.2 ) MODULO ELETRÔNICO 

QUANTIDADE = 01 
Tipo: indicador controlador microprocessado
Sinal de entrada: 4 a 20 mA
Alimentação: 220 Vca / 60 Hz (com fonte interna para alimentação da sonda)

4 ) DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES TÉCNICAS

4.1 ) INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Cada proponente deverá juntar à proposta de fornecimento as seguintes informações:

• Catálogo e descrição geral dos equipamentos principais e materiais auxiliares

• Marca e o modelo dos equipamentos

• Range de operação

• Dimensões gerais e peso do conjunto

4.2 ) DOCUMENTOS QUE DEVERÃO SEGUIR COM O EQUIPAMENTO

O  fornecedor  contratado  deverá  enviar  dados  do  equipamento  em  capa  dura
(material plástico) contendo no mínimo as seguintes informações:

• Marca e o modelo dos equipamentos

• Programa de fabricação e testes

• Folha de dados totalmente preenchida, conforme construído.

• Dimensões gerais e peso do conjunto

• Range de operação

• Manual de serviço e operação

• Recomendação de sobressalentes para dois anos de operação

5 ) TREINAMENTO 

No “start-up” deverá ser repassado aos técnicos / operadores da CASAN todos os
procedimentos  de  operação  e  manutenção  de  rotina  visando  dotá-los  dos
conhecimentos requeridos para perfeito  funcionamento do sistema de medição de
vazão. Concluído o treinamento teórico /  prático deverá ser entregue o manual de
operação e manutenção aos treinados.

6 ) GARANTIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

O fornecedor dará plena e total garantia dos equipamentos fornecidos pelo prazo de
12 meses após a sua instalação ou 18 meses após a sua entrega ( prevalecendo o
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defeito de projeto, material, fabricação e funcionamento (desempenho), sem que isto
acarrete a cobrança de qualquer custo adicional para a CASAN e se comprometerá
ainda a  manter  estoque de todos os sobressalentes necessários  para  reparo  e a
garantia do bom funcionamento dos equipamentos para entrega num prazo máximo
de 48 horas após seu pedido.
No caso de falhas no(s) equipamento(s) durante o período de vigência da garantia, o
fornecedor se obriga a efetuar a reposição imediata dos elementos defeituosos, sem
qualquer  ônus  para  a  CASAN.  O  prazo  para  reparo  e/ou  concerto  do(s)
equipamento(s) danificado(s) será de 05 dias corridos a contar da notificação.
Em caso de emergência a CASAN se reserva ao direito de efetuar consertos em
equipamentos  em  garantia.  Para  tanto,  o  fornecedor  será  comunicado  com
antecedência de 24 horas para enviar  seu representante a fim de acompanhar os
trabalhos. A CASAN deverá ser ressarcida tanto em despesas de mão de obra como
material, o não comparecimento do representante do fornecedor, implicará no aceite
das despesas porventura reivindicadas pela CASAN.  
Todos os equipamentos deverão ser entregues em embalagem adequada para evitar
danos durante o transporte e armazenagem.


