
•

 

r’s edge, to

 GFCIs at   to assure continued protection. Infrequently
 GFCIs should be tested before each day’s use.

1,5 METROS MÍNIMOS

Formas de se proteger de choques ou eletrocussões

• Sempre use mãos e pés secos e use sapatos 
com sola de borracha seca ao usar produtos 
elétricos.

 
quando estiver molhado ou em contato com
superfícies molhadas.

• Sempre que possível, use produtos
operados por bateria.

 

 • Te n h a  p o r  p e r t o  u m  g a n c h o
d e  
para resgate de pessoas na piscina 

• Conte sempre com serviços de um 
eletricista capacitado e  que seja 

banheira de hidromassagem e no spa, 
inspecione e atualize sua piscina, 
banheira de hidromassagem ou spa, de 
acordo com as normas técnicas. 

Mantenha um quadro de informações com  um 
plano de emergência com uma visão clara dos que 
usam a piscina, hidromassagem ou Spa.

•  
energia para piscina, banheira de 
hidromassagem e equipamentos 
de spa e iluminação.

 

circuitos de  luzes de  e extensões ou cabos de alimentação.
• Use disjuntores com Dispositivo Residual – DR e aterramento
• Se um produto elétrico cair na água, desconecte-o antes de tocá-lo. NÃO atinja a água até que ele 
esteja desconectada. Mesmo bombas submersíveis, que são projetadas para operar debaixo d'água, 
podem não ser seguras para uso quando uma pessoa está na água.

FIOS ELÉTRICOS

• Sinais de mofo ou outro crescimento no interior da lente podem indicar vazamento de água.

com segurança.

marcado e seja fácil de acessar em caso de emergência.

LUZES SUBAQUÁTICAS

• Saiba onde estão localizados todos os interruptores elétricos e disjuntores 
para equipamentos e luzes da piscina, da banheira de hidromassagem e do 
spa e como desativá-los em caso de emergência.
• Saiba onde o equipamento de emergência, incluindo o gancho de 
salvamento, é armazenado.
• Aprenda sobre  procedimentos de respiração de salvamento.

EM GERAL
• Não instale uma piscina onde as linhas de energia 
estão abaixo de 7,6 metros.
• Ao limpar a piscina, mantenha ferramentas de cabos 
longo distantes  de redes  de energia elétrica , incluindo 
os que levam à sua casa. Mantenha as ferramentas e os 
cabos de cabo longo o mais perto possível no chão.

LINHAS DE ALIMENTAÇÃO SUPERIOR

matérial disponível

• 

Dispositivo Diferencial Residual
DRs Disjuntores DRs são a melhor proteção contra eletrocussão.
• Certi�que-se de que os DRs estejam instalados em:
• Circuitos de iluminação subaquática operando a mais de 15 volts;
• Equipamentos elétricos usados com piscinas, banheiras de hidromassagem e spas, incluindo aquecedores 
de 120 volts e 240 volts perto da piscina; soquetes e receptáculos externos e dentro 6 metros da borda da 
água, para proteger as pessoas contra ferimentos.
• Teste os DRs instalados permanentemente pelo menos uma vez por mês para garantir proteção contínua. 
Os DRs raramente usados e portáteis ou conectados por cabo devem ser testados antes do uso diário.


