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Fundamentos de Projetos e Instalação de Sistemas
de Sprinklers com as Normas FM Global

O seminário Fundamentos de Projetos e Instalação de Sistemas de Sprinklers 
com as Normas FM Global irá abordar aspectos básicos de projeto e instalação 
de sistemas de sprinklers de acordo com as normas mais recentes da FM Global. 
Se você é um profissional envolvido em projetos e instalação de sistemas de 
sprinklers, mas ainda não teve oportunidade de utilizar as normas da FM Global, esse 
seminário irá fornecer o conhecimento básico necessário e prepará-lo para participar 
dos seminários Projetando e Instalando Sistemas de Sprinklers com as normas 
FM Global de nível avançado que serão oferecidos nos dias posteriores.

O seminário inclui exercícios interativos, debates e apresentações. 

Aprenda:
n  Os principais componentes de sistemas de sprinklers automáticos e seus atributos, 

a partir do bico de sprinkler, layout da tubulação aérea e subterrânea e arranjo 
adequado da casa de bomba.

n  A projetar o layout da tubulação fornecendo a especificação correta para o 
dimensionamento e instalação corretos. 

n  A completar o formulário 999C da FM Global, tendo calculado a demanda do 
sistema de sprinklers até a base da coluna de alimentação do sistema comparado 
com o suprimento de água disponível.

n  A usar o Guia de Aprovação da FM Global para selecionar componentes 
aprovados disponíveis no mercado local.

Quem deve participar?
Profissionais envolvidos na instalação de sistemas de sprinklers para clientes da 
FM Global e gestores desses projetos. O seminário se destina a:
n  Projetistas e instaladores de sistemas de sprinklers
n  Gerentes e coordenadores de projeto
n  Inspetores de seguradoras e corretoras
n  Engenheiros e técnicos envolvidos, como usuários, com novos sistemas de 

sprinklers em suas unidades

Estas informações estão disponíveis 
aos clientes da FM Global apenas 
para fins informativos, como apoio 
ao relacionamento com os segurados. 
Não será assumida responsabilidade 
por ou em consequência do uso destas 
informações. A responsabilidade da 
FM Global é limitada ao conteúdo das 
apólices de seguro.

Seminário informativo de nível básico – Duração: 1 dia
(Ministrado em português com consulta a normas em inglês e português)

É essencial fazer reserva antecipada. Por favor, 
inscreva-se utilizando o formulário no verso.



Fundamentos de Projetos e Instalação de Sistemas
de Sprinklers com as Normas FM Global 

Inscrição:
Solicito a inscrição da(s) seguinte(s) pessoa(s) nesse seminário, ao custo de 

Nome (1): 

Cargo: 

E-mail:

Nome (2):

Cargo:

E-mail:

Empresa:

CNPJ:

Inscrição Estadual:

Endereço:

Cidade: Estado: CEP:

Telefone: Fax:

N.° de índice de FM Global:
(Opcional, mas nos ajudará a processar a reserva mais rapidamente)

Nota: Limite de dois participantes por Empresa. Participantes adicionais sujeito à 
disponibilidade de vagas.

Mais informações sobre este e outros seminários podem ser encontradas em 
www.fmglobal.com/seminars

Informações para inscrição

Para inscrever-se:

Custo do seminário:

Pagamento por boleto bancário. Valor 
inclui coffee break, almoço e material 
didático.
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No Reino Unido:  
FM Insurance Company Limited 
1 Windsor Dials, Windsor, Berkshire, SL4 1RS 
Regulamentada pela Financial Services Authority.
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