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GESTÃO DE ÁGUA

SELO PRECIFLOW
Acessórios para selagem
Fabricado numa só peça plástica
Cores disponíveis

Banda ajustável
(sistema patenteado)
O desenho especial com dentes e estrias
garante que, uma vez fechado, o
selo só pode ser aberto se danificado

Frase de sensibilização “VIOLAÇÃO PUNIDA POR LEI”
Potencia o efeito dissuasor contra tentativas de fraude e/ou atos de vandalismo

O selo PRECIFLOW proporciona um sistema de
selagem simples que garante a inviolabilidade da
instalação do contador de água

Fiabilidade

Desenvolvido com base nos anos de experiência no
sector da distribuição de água e na contínua
comunicação com os técnicos

Adaptabilidade

Inovador sistema anti-fraude que permite selar a
instalação do contador adaptando-se às peças de
ligação DN15 ou DN20

Um dos sistemas de selagem mais seguros

A banda ajustável permite que este seja instalado
em contadores DN15 ou DN20 de qualquer marca e
modelo
Facilidade de instalação

Personalização

Sistema patentado que permite a colocação em
segundos, e sem necessidade ferramenta

Pode, a pedido, ser personalizado, segundo
especificação, com identificação de propriedade
Outras inscrições especiais a pedido

Versatilidade
Pode ser colocado em contadores já instalados

Identificação de propriedade
Nome ou logótipo do Município ou
Entidade Distribuidora

Numeração sequencial
Garante protecção máxima da instalação contra
tentativas de fraude ao assegurar a impossibilidade
de troca por novo selo sem conhecimento do
Município ou Entidade Distribuidora
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GESTÃO DE ÁGUA

SELO S02.TS
Acessórios para selagem

Disponível com ou sem arame de selar

Sistema de fecho rotativo
O sistema de fecho rotativo
garante que, uma vez fechado, o
selo S02.TS só pode ser aberto se
destruído

Cores disponíveis

Numeração sequencial
Garante protecção máxima da instalação contra
tentativas de fraude ao assegurar a impossibilidade
de troca por novo selo preciflow sem conhecimento
do Município ou Entidade Distribuidora

O selo S02.TS incorpora um sistema de fecho
rotativo que permite selar a instalação do contador
de água
É composto por duas peças plásticas através das
quais se faz manualmente passar o arame de selar
Disponível com diversos comprimentos e tipos de
arame de selar: latão, cobre, zincado, inox ou
inox plastificado

Fiabilidade
As características particulares do selo S02.TS
fazem dele um sistema de selagem fiável e eficaz
Facilidade de instalação
Instalação rápida e sem necessidade de qualquer
tipo de ferramenta
Versatilidade

Personalização
Pode, a pedido, ser personalizado segundo
especificação, incluindo marcação laser de texto
até 10 caracteres ou logótipo e numeração
sequencial até 7 dígitos

O selo S02.TS pode ser colocado em contadores a
instalar ou já instalados
Resistência
Corpo fabricado em poliéster transparente e interior
emABS colorido
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GESTÃO DE ÁGUA

SELO PLÁSTICO
Acessórios para selagem

Ø 8 mm
Cores diversas
Fácil detecção, contribuindo
para uma melhor fiscalização das
instalações

O selo plástico tem como objectivo proporcionar um
sistema de selagem económico e simples, que
garanta a inviolabilidade da instalação do contador
de água
Sistema inovador e amigo do ambiente, que
contrariamente aos tradicionais selos de chumbo ou
alumínio, não tem qualquer valor comercial após
instalação, dissuadindo tentativas de furto

Qualidade
A superfície externa, bem como o interior dos
orifícios apresentam-se sem qualquer rebarba,
facilitando a introdução do arame de selar
Facilidade de instalação
Instalação rápida, utilizando como ferramenta
unicamente o alicate de selar
Versatilidade
Possibilidade de utilização de diversos tipos de
arame de selar: arame zincado, arame de cobre ou
arame de latão
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GESTÃO DE ÁGUA

ARAME DE SELAR
Acessórios para selagem
Arame zincado

Arame de latão
Arame de cobre

Bobine 0,5 kg ou 1 kg
O arame de selar é um complemento obrigatório
para a selagem do contador de água
O arame de selar pode, a pedido, ser fornecido já
cortado com a dimensão solicitada
Outros tipos de arame de selar disponíveis: arame
inox e arame inox plastificado

Qualidade
O arame com Ø 1 mm é produzido a partir de dois
fios: um fio interior contínuo de Ø 0,5 mm e um fio
exterior em espiral de Ø 0,3 mm e com cerca de
50 voltas por cada 100 mm
Resistência e flexibilidade
Este tipo de estrutura composta garante máxima
flexibilidade, aliada a uma resistência de 300 N/mm2
a 450 N/mm2
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GESTÃO DE ÁGUA

ALICATE DE SELAR
Acessórios para selagem

Identificação de propriedade
Nome ou logótipo do Município ou
Entidade Distribuidora
Garante uma protecção máxima da
instalação contra eventuais tentativas
de fraude ao assegurar a impossibilidade
de troca por novo selo sem intervenção
do Município ou Entidade Distribuidora

O alicate de selar é a única ferramenta necessária
para o fecho do selo de chumbo ou selo plástico

Personalização
Os dois cunhos do alicate de selar podem, a pedido,
ser personalizados segundo especificação,
incluindo identificação do Município ou Entidade
Distribuidora, ano e / ou utilizador

Ano e/ou utilizador
Permite rastrear o ano de selagem
da instalação e / ou técnico que efectuou o
serviço, assegurando maior responsabilização
na realização do serviço e na utilização do
alicate de selar

Qualidade
O alicate é fabricado em aço, com acabamento
cromado, garantindo a máxima protecção contra a
corrosão
Ergonomia
Fornecido com protecção plástica nas pegas,
facilitando a sua utilização, reduzindo a fadiga e
aumentando a produtividade

