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DETALHE DE NICHO - PADRÃO

Lenho Linear Gemini Sem controle
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& ACESSÓRIOS

 PREPARANDO E EXECUTANDO O NICHO DE ALVENARIA:

PRÉ-INSTALAÇÃO:  

1) Execução de nicho de alvenaria
O nicho deverá ser rebocado e acabado por dentro para que haja uma melhor proteção contra o calor gerado.

As dimensões do nicho são justas, sendo tolerável uma variação de 0,5 cm  (meio centímetro a mais).
CONFORME A NORMA NBR 13103 ESTE EQUIPAMENTO NECESSITA DE DUTO PARA  EXAUSTÃO DE GASES.

Após término do nicho, esperar 10 dias para secagem antes da instalação e 
funcionamento do equipamento, para evitar rachaduras na alvenaria, e umidade no 
 equipamento.

A interligação entre o ponto de gás 
e o aparelho NÃO ESTÁ INCLUÍDA

Este equipamento não pode ser instalado 
sobre nicho de madeira ou qualquer outro 
material combustível.

Alterações nas medidas podem ocorrer sem 
aviso prévio. Favor consultar nosso site 
antes da execução de qualquer alvenaria.

Q800/1000/1200 diametro 20cm

Q1400 diametro 25cm
Diâmetro dos tubos

30

Abertura de largura=15cm x altura = 25cm, 
para colocação de registro de segurança e 
válvula reguladora de pressão (5kg). 
A abertura solicitada na execução do Nicho
é obrigatória, acompanha o equipamento uma
grelha tipo veneziana para acabamento.
Essa ventilação é obrigatória para o correto 
funcionamento do equipamento

Ponto de gás centralizado
com 8cm interno a borda.

98
128
147
167

Lareira equipada com acendimento eletrônico.
Obrigatório ponto elétrico para acendimento eletrônico 
conforme norma NBR 13.932 ABNT.
Ver detalhe 01.

Det. 01- Ponto elétrico
deverá estar

afastado 30cm
do ponto de gás.

DIMENSÕES DO NICHO
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