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Manual de instruções

INTRODUÇÃO

Primeiramente agradecemos a preferência em adquirir um produto FIDO,
agora você está em boas mãos e possuí um produto de excelente qualidade fabricado pela FIDO. Este é o manual que irá ajudá-los a entender
melhor o seu produto. A FIDO garante que entregou este reservatório á
revenda / cliente final completo e em perfeitas condições. A revenda
responsabiliza-se pela guarda e conservação durante o período que ficou em seu
poder, e ainda, pela revisão geral. Insistimos na necessidade de leitura atenta do
certificado de garantia e a observância de todos os itens deste manual, pois
agindo assim estará aumentando a vida útil de seu Reservatório.
ATENÇÃO
Leia o manual de instruções atentamente
para aumentar o tempo de vida útil de
seu reservatório.
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DADOS TÉCNICOS DE FABRICAÇÃO DO RESERVATÓRIO
Chapas:
São confeccionadas em chapas de aço carbono ASTM-A36 ou similar.
As espessuras utilizadas serão calculadas pela equipe de engenharia da FIDO de forma
a garantir a integridade estrutural do reservatório.

Preparo da Superfície:
Conforme proposta comercial acertada na aquisição do reservatório, a FIDO adota uma das
opções abaixo:
Opção 01: Preparo de superfície interna e externa com a realização de limpeza químico-mecânica
com líquido de ação tripla (desengraxante, decapante e fosfatizante);
Opção 02: Preparo de superfície interna com a realização de jateamento ao metal branco no
padrão SA 3. Preparo de superfície externa, com a realização de jateamento ao metal quase branco no
padrão SA 2.1/2, com base na norma SIS 05.5900.1967
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DADOS TÉCNICOS DE FABRICAÇÃO DO RESERVATÓRIO
Pintura:
Pintura Interna: Aplicação de tinta epóxi bi componente, atóxica própria para água potável, marca
Sherwin Williams ou similar.
Pintura Externa: Aplicação de tinta poliuretano alifático (P.U), cor conforme projeto ou proposta
comercial, marca Sherwin Williams ou similar.

Conexões Hidráulicas:
Proposta conforme projetos hidráulicos aprovados pela COMPRADORA.
- Conexões roscáveis padrão de rosca BSP.
- Conexões flangeadas, padrão ANSI B16.5 ou conforme projeto FIDO.

ATENÇÃO
Todas as Imagens deste manual são meramente
ilustrativas.
Conexão Roscável
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Conexão Flangeada
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DADOS TÉCNICOS DE FABRICAÇÃO DO RESERVATÓRIO
Tubulações e Instalações:
Todas as tubulações e instalações nos reservatórios são de total responsabilidade do (a)
COMPRADOR (a)

Informações básicas para a instalação:
Tubulação Externa: Realizando a instalação das tubulações na parte externa do reservatório.
- Conforme projeto aprovado, as conexões possuem suportes para tubulações, afim de possibilitar
a fixação das mesmas no costado do reservatório.
- Suportes previstos para suportar tubulações em tubos PVC. Caso opte(m) por tubos de materiais
diferentes aos citados acima, a fabricante deverá ser consultada.
- Todas as tubulações com diâmetro superior à 3” deverão ser calçadas e ou apoiadas na base civil,
de modo que alivie o peso a ser transferido para o costado do reservatório.

ATENÇÃO
A FIDO não fornece nenhum tipo de tubulação, sendo
a aquisição e montagem dos mesmos de total responsabilidade da COMPRADORA.
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DADOS TÉCNICOS DE FABRICAÇÃO DO RESERVATÓRIO
Tubulação Interna: Realizando a instalação das tubulações na parte interna do reservatório.
- As conexões possuem suportes para tubulações, afim de possibilitar a fixação das mesmas no
costado do reservatório.
- Suportes previstos para tubulações de PVC, caso optem por tubos de materiais diferentes aos
citados acima, a fabricante deverá ser consultada.

ATENÇÃO
Todas as Imagens deste manual são meramente
ilustrativas.

Suporte de Tubulação

Tubulação Interna

ATENÇÃO
A FIDO não fornece nenhum tipo de tubulação, sendo
a aquisição e montagem dos mesmos de total responsabilidade da COMPRADORA.
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DADOS TÉCNICOS DE FABRICAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Luva de
Limpeza
Luva de
Consumo

Sapata
de Fixação

Luva de
Entrada

ATENÇÃO
Todas as Imagens deste manual são meramente
ilustrativas.
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DADOS TÉCNICOS DE FABRICAÇÃO DO RESERVATÓRIO
Conexão de extravasor/ladrão: Será executada conforme aprovação de projeto, sendo:
- Queda livre (não tubulado): não possui suporte para tubulação.
- AVISO: O Ladrão não pode ser interligado com demais conexões ou em águas pluviais.
Respiro/Suspiro: Abertura localizada acima da lâmina de água, destinada a evitar os efeitos da
pressurização e/ou vácuo no interior do reservatório.
ATENÇÃO
É de extrema importância que o
respiro nunca seja obstruído, pois
ele impede a formação de vácuo
dentro do reservatório.

Suporte
Luz Piloto
Suporte
Para-Raio

ATENÇÃO
Respiro
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Luva de
Ladrão

Imagem Ilustrativa
Respiro

Todas as Imagens deste manual
são meramente ilustrativas.
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DADOS TÉCNICOS DE FABRICAÇÃO DO RESERVATÓRIO
Acessórios
Acessórios Padrões Fido, consulte o projeto do reservatório: Não atendem as normas NR-12 e NR-18
(a execução de tais normais requer orçamento especial).
a. Escada externa;
b. Escada interna;
c. Boca de inspeção;
d. Alça para içamento;
e. Plaqueta de identificação;
f. Suportes para tubulações;
g. Suportes para para-raios;
h. Conexões hidráulicas;
Acessórios opcionais e/ou normatizados, consulte o projeto do reservatório
a. Bagageiro de teto;
b. Guarda corpo na escada;
c. Plataforma para descanso;
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DADOS TÉCNICOS DE FABRICAÇÃO DO RESERVATÓRIO

Bagageiro de Teto
Plataforma de Descanso
ATENÇÃO

Escada com
Guarda Corpo
11

Todas as imagens são meramente Ilustrativas.
Para a informação correta dos acessórios do seu
reservatório, favor consultar a proposta técnica e/ou o
projeto de acessórios específico do reservatório adquirido.
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PRECAUÇÕES
RESPIRO: NUNCA OBSTRUIR O RESPIRO, esta ação resultará em uma pressão negativa dentro
do reservatório, ocasionando problemas estruturais e gerando graves acidentes.
ENTRADA: Não é aconselhado que a entrada de abastecimento (quando instalada na parte inferior
do reservatório) fique sem o encanamento interno, pois tal procedimento criará uma pressão contrária que
poderá danificar a bomba submersa do poço, fazendo com que a água retorne para o seu local de origem.
LADRÃO: Nunca interligar o ladrão com outras conexões ou com águas pluviais.
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HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA
A fabricante FIDO orienta que o CONSUMIDOR realize a higienização e limpeza logo após a
instalação do reservatório no ato da entrega, e exige que a cada seis meses seja realizado a limpeza
interna do produto com sabão neutro e escova com cerdas macias, eliminando qualquer tipo de impureza
afim de conservar a potabilidade da água.
Dentro do período de garantia a fabricante exige que a limpeza seja realizada por uma empresa
especializada pelo menos uma vez a cada seis meses, com a comprovação através de laudo conforme
leis vigentes.

ATENÇÃO
É de extrema importância que seja realizado a
manutenção preventiva do reservatório a cada 06
meses para aumentar a vida útil do seu reservatório.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
Os produtos fabricados pela FIDO – CONSTRUTORA, MONTAGENS INDUSTRIAIS, IMPORTAÇÃO
E EXPORTAÇÃO LTDA, estão em conformidade com as especificações próprias neste elencadas, diante das
quais especifica, conforme segue, as condições a que estará sujeita a garantia total dos produtos entregues
ao comprador, portador desta:
a. Os produtos e serviços confeccionados e executados pela FIDO não serão garantidos em razão de
eventos ocasionados pela má utilização; pelo não abastecimento do reservatório no prazo máximo
de 90 dias (contados da entrega); falta de manutenção periódica ou utilização adversa do padrão
normal de uso, ou seja, a não armazenagem de água potável; por danos advindos de instalação de
bases, não ou mal calculadas, estando em desacordo com o indicado nas especificações técnicas;
por raios e ou vendavais ou ainda quaisquer outros tipos de intempéries; por choques acidentais ou
propositais de animais, veículos ou de objetos que venham amassar ou comprometer a fuselagem
do reservatório; por riscos ou ranhuras na pintura provenientes da má conservação do produto; pelo
contato de substâncias químicas ou orgânicas que possam ocasionar um desgaste ou criar o efeito
de corrosão na fuselagem; por avarias ou danos gerados por acidentes ainda que culposos,
dolosos, ou não.
b. As modificações nos produtos entregues, realizados pelo CONSUMIDOR não autorizadas pelo
Departamento de Engenharia da FIDO, acarretarão a perda total da garantia do produto.
c. Os prazos de Garantia do Produto abaixo estipulados serão concedidos ao CONSUMIDOR,
observada a manutenção periódica dos produtos adquiridos, tomando-se como base as
matérias-primas e materiais utilizados na fabricação dos mesmos e as condições normais de uso e
conservação:
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CERTIFICADO DE GARANTIA
I. Revestimento Interno e externo: a pintura conforme citado em Dados Técnicos na página 05,
tendo a garantia de 2 (dois) anos a partir da emissão da nota fiscal, desde que a COMPRADORA
obedeça aos itens Higienização, Manutenção Preventiva e Certificado de Garantia citado
nas páginas 13, 14, 15 e 16;
II. Estrutura Metálica do Reservatório: É composta de chapas de aço carbono, cantoneiras em aço
carbono, perfis diversos em aço carbono, soldas MIG de alta profundidade e a base de eletrodos,
e tudo mais que faça parte da estrutura, tendo a garantia de 5 (cinco) anos, desde que a
COMPRADORA obedeça aos itens Manutenção Preventiva e Certificado de Garantia citado
nas páginas 13, 14, 15 e 16 respectivamente.

ATENÇÃO
A fabricante se exime de todos os problemas causados
pela falta de manutenção preventiva da pintura que
poderá vir a afetar a estrutura do reservatório.

d. Serviços prestados em assistência técnica: Os serviços prestados pelo Departamento de
Assistência Técnica da FIDO terão prazo de garantia equivalente a 90 (noventa) dias, contados a
partir da data de encerramento dos serviços, desde que cessada a garantia do produto. Em caso
diverso, tal prazo terminará quando escoar o próprio termo de garantia dado ao produto ora
adquirido.
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CERTIFICADO DE GARANTIA
e. Nas solicitações de Assistência Técnica, o CONSUMIDOR deverá apresentar a nota fiscal ou
contrato de construção, e também os laudos de limpeza que foram realizadas por uma empresa
especializada, conforme solicitado na página 13.
I. Os produtos deverão possuir a plaqueta de identificação do fabricante, constando o número de
série do produto, sem emendas, rasuras ou adulterações, quando se fizer necessário o
atendimento em garantia, sob pena da perda de garantia.
II. O CONSUMIDOR deverá garantir o Acesso Livre ao local em que a Assistência será prestada,
bem como disponibilizar o uso da energia elétrica próxima ao reservatório para que viabilize a
realização dos serviços, arcando este com os ônus desse custo (energia elétrica), bem como
deixar o reservatório vazio para que a manutenção seja feita, arcando o CONSUMIDOR com os
custos dessa operação.
f. Encerrados os prazos de garantia estabelecidos nas páginas 14, 15 e 16, e uma vez ocorrendo
avarias nos produtos, a FIDO coloca-se a inteira disposição do CONSUMIDOR para avaliação
dos problemas apresentados, elaborando para tanto orçamento detalhado para a aprovação deste,
dos serviços a serem realizados.
g. No ato da entrega, caso seja constatada alguma não conformidade
ATENÇÃO
e ou descumprimento do projeto de base ‘‘sem prévio aviso’’
(e apenas com a confirmação fotográfica da situação) a FIDO fica,
desde já; autorizada a descarregar o reservatório na obra e a
A fábrica se reserva no direito de modificar as
responsabilidade do içamento e montagem de acessórios especificações ou introduzir melhoramentos nos
ficará à cargo da compradora.
produtos em qualquer época sem prévio aviso.
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IDENTIFICAÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO
- Para solicitar assistência técnica na Fido, indique sempre a capacidade (1) e o número de série (2) que se encontra
na plaqueta de identificação dos Reservatórios.

ATENÇÃO
R

01
Reservatórios Metálicos e Implementos Agrícolas

Capacidade:
Série:

Fone/Fax: (17) 3279-2500
Olímpia - São Paulo
Site: www.fido.com.br - Email: fido@fido.com.br
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Os desenhos contidos nesse manual de instruções são meramente
ilustrativos.
Para fornecer uma melhor visão e instrução detalhada neste manual de instruções, alguns desenhos foram retirados como os dispositivos de segurança (tampas, proteções, etc.) nunca opere nenhum
produto sem estes dispositivos.

CONTATO

Em caso de dúvidas, nunca opere
ou manuseie seu produto Fido,
consulte nossa assistência técnica
Telefone: (17) 3279-2500
E-mail: assistencia@fido.com.br
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ANOTAÇÕES
ANOTAÇÕES DO PRODUTO
Faça a identificação dos dados abaixo para ter sempre informações corretas sobre a vida do seu Produto Fido
Proprietário:_____________________________________________________________________________________________________
Revenda:________________________________________________________________________________________________________
Compradora:_____________________________________________________________________________________________________
Cidade:_____________________________________________ Estado:______________________________________________________
Modelo:_________________________________________________________________________________________________________
N° de Série:______________________________________________________________________________________________________
Data da Compra: ________/_______/_________
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N.F. N°:_____________________________________
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