
Manutenção da rede em carga, 

com Hydra-Stop 
 

O Sistema Hydra-Stop inova, apresentado novas soluções para 

velhos problemas. 

 

Esta técnica única Hydra-Stop elimina a necessidade do emprego de 

métodos caros e obsoletos de negociação com problemas de 

válvulas e hidrantes, assim como a manutenção geral de redes de 

água e/ou outro sistema de distribuição usados por Departamentos 

Municipais ou Plantas Industriais. Isto elimina por completo os 

cortes do sistema de distribuição de água, enquanto necessitam de 

conserto ou de se fazerem substituições. Esta é uma consideração 

importante. Plantas Industriais que usam água nas suas operações 

podem ser forçadas a paralisa-las até que a interrupção do serviço 

de água principal seja restabelecida. 

 

Serviço de água garantido 24 horas é importante para todos e o 

Sistema Hydra-Stop , como uma parte integrante de seu plano de 

manutenção pode fazer disto uma realidade barata. 

 

Métodos tradicionais sempre consomem tempo e dinheiro, não apenas do custo de homem/hora, 

mas, também prejudicando a própria imagem de Empresa. Quando a vazão de água para, o 

faturamento para. 

 

A Técnica Hydra-Stop é eficiência em movimento. Dois trabalhadores podem parar o fluxo de água 

na área de reparo e substituir ou acrescentar os componentes em menos do que a metade do 

tempo requerida em métodos convencionais. 

O Sistema Hydra-Stop reduz significamente o custo do trabalho de manutenção, eliminando 

frequentemente a hora-extra, e permitindo consertos com corte e manutenção na metade do 

tempo. 
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O Sistema Hydra-Stop  

oferece muitas vantagens 
 

 

 

 

 

 

 

Com o equipamento Hydra-Stop você pode isolar para 

reparo ou troca de válvulas e hidrantes em minutos em 

qualquer tubo comum usado como: ferro fundido, aço, 

ferro dúctil, etc., com precisão e confiança.  

O sistema Hydra-Stop oferece estas vantagens: 

• Tecnologia patenteada "stopper", incluindo os                       

cilíndricos e os formatos em bala 

• 1/3 do custo de outros métodos tradicionais 

Durável, alta tecnologia e facilidade de manuseio. 

•  Design avançado elimina os trabalhos complicados 

no campo  

• Trabalha até 17 bar, dependendo do modelo  

• Garantia de alcançar de 95% à 100% de 

estanqueidade no ponto de reparo (*)  

• Robusto, fácil de operar com rapidez, 

proporcionando um furo e bloqueio precisos. 

 

(*) Dependendo do estado interno da tubulação. 
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CONVENCIONAL    HYDRA-STOP 
    

TempoTempoTempoTempo    
DiasDiasDiasDias    

OperaçãoOperaçãoOperaçãoOperação    TempoTempoTempoTempo 

Horas    
OperaçãoOperaçãoOperaçãoOperação     

1/2 Encontar mapas 
da região e locali-

zar as válvulas 

1 à 2 Escavação no 
local do reparo ou 

inserção 

 

1 Escavar, 
lovalizar e 

fechar a válvula 

11/2 

 

Instalar dois 
Hydra-Stop e 
isolar a seção 

11/2 

 

Problemas com 
válvulas inoperan-
tes e localização 

de outras 

2 Reparo ou 
instalação de 

válvulas 

1 Término dos 
serviços e resta-
belecer o fluxo 

11/2 

 

Remoção do 
equipamento 
restabelecer o 

fluxo 

 

Total de 4 dias Total de 7  horas 

Hydra-Stop 

versus 

Métodos convencionais de reparos 

e instalação de válvulas 


