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Tubos de Cobre HIDROLAR® 

Os tubos de cobre HIDROLAR® 

são rígidos, sem costura, 
fabricados pelo processo 
de extrusão e em seguida 
calibrados nos diâmetros 
comerciais por trefi lação. São 
produzidos de acordo com a 
norma ABNT-NBR 13206*. 
Comercializados em barras 
de 2,5 e 5,0 metros.

De acordo com a aplicação e identifi cação do tubo de cobre, são especifi cadas suas 
classes. Salvo indicação do projetista hidráulico, normalmente são utilizados para:

TUBOS CLASSE E
 Identifi cados por tampões plásticos na cor Verde.
Instalações de água fria e água quente, gases 
combustíveis, instalações de combate a incêndio 
por hidrante e sprinklers.

Os tubos de cobre são acoplados 
com conexões por soldagem ou 
brasagem capilar.

Nota: Para instalações de sistemas hidráulicos 
é importante a aplicação conforme NBR 15345 
- Norma de Instalações em Cobre.

TUBOS CLASSE A
Identifi cados por tampões plásticos na cor Amarela.
Todas as instalações indicadas para tubo classe E 
e instalações de gases medicinais.

TUBOS CLASSE I
Identifi cados por tampões plásticos na cor Azul.
Todas as instalações indicadas para tubo classe A 
e instalações industriais de alta pressão e vapor.

Composição e Propriedades dos Tubos de Cobre

Composição Química
Liga ELUMA: n° 122
Denominação: Cobre Fosforoso DHP
Espec. ASTM CDA: C12200
Composição: Cu: 99,90% min; P: 0,015/0,040
Ligas equivalentes: EN: CR024A

Propriedade Física
Densidade: 8,94 g/cm³
Condutibilidade térmica a 20°C: 292,41 kcal/h.m.°C
Calor específi co a 20°C: 0,092 kcal/kg.°C
Resistência elétrica a 20°C (material recozido): 2,03 micro ohm-cm
Condutibilidade elétrica volumétrica a 20°C (material recozido): 80% IACS
Coefi ciente médio de expansão térmica: 17,7
Módulo de elasticidade: 12.000 kgf/mm²
Módulo de rigidez: 4.500 kfg/mm²
Nota: valores referenciais baseados no C.D.A.

CLASSE E CLASSE A CLASSE I
Diâmetro 
Nominal

Diâmetro Externo 
x Esp. Parede Peso

Pressão 
Serviço

Diâmetro Externo 
x Esp. Parede Peso

Pressão 
Serviço

Diâmetro Externo 
x Esp. Parede Peso

Pressão 
Serviço

pol mm mm kg/m kgf/cm² mm kg/m kgf/cm² mm kg/m kgf/cm²

1/2” 15 15 x 0,50 0,203 41 15 x 0,80 0,318 69 15 x 1,00 0,392 88
3/4” 22 22 x 0,60 0,360 34 22 x 0,90 0,532 50 22 x 1,10 0,644 60
1” 28 28 x 0,60 0,460 26 28 x 0,90 0,683 40 28 x 1,20 0,901 55

1 1/4” 35 35 x 0,70 0,673 25 35 x 1,10 1,045 40 35 x 1,40 1,318 45
1 1/2” 42 42 x 0,80 0,923 24 42 x 1,10 1,261 35 42 x 1,40 1,593 42

2” 54 54 x 0,90 1,339 21 54 x 1,20 1,775 28 54 x 1,50 2,206 34
2 1/2” 66 66,7 x 1,00 1,839 20 66,7 x 1,20 2,200 24 66,7 x 1,50 2,737 28

3” 79 79,4 x 1,20 2,627 19 79,4 x 1,50 3,271 24 79,4 x 1,90 4,122 27
4” 104 104,8 x 1,20 3,480 14 104,8 x 1,50 4,337 18 104,8 x 2,00 5,755 20

*Tubos de cobre sem costura, conforme Normas de Instalações Hidráulicas e Gás da ABNT.
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Os tubos de cobre HIDROLAR® 

são rígidos, sem costura, 
fabricados pelo processo 
de extrusão e em seguida 
calibrados nos diâmetros 
comerciais por trefi lação. São 
produzidos de acordo com a 
norma ABNT-NBR 13206*. 
Comercializados em barras 
de 2,5 e 5,0 metros.

Diâmetro 
externo Dimensões Peso

Pressão 
Serviço

pol mm kg/m kgf/cm2

3/16” 4,76 x 0,79 0,088 190
1/4” 6,35 x 0,79 0,123 132

5/16” 7,94 x 0,79 0,158 100
3/8” 9,52 x 0,79 0,193 85
1/2” 12,70 x 0,79 0,263 60
5/8” 15,87 x 0,79 0,333 50
3/4” 19,05 x 0,79 0,403 40

Tubos de Cobre Flexíveis  

Tubos de cobre  ELUMAGÁS® 

Conceito inovador indicado para o sistema de ponto 
a ponto, não usa solda, possui menor perda de 
carga, gera economia reduzindo o uso de conexões 
no sistema. Aplicáveis em instalações de gás 
combustíveis e distribuição de água quente e fria. 
São disponibilizados no mercado conforme a tabela 
abaixo. NBR 14745, NBR 15526 e NBR 13523.

Tubos de cobre ELUMAGÁS® são produzidos sem 
costura, com processo de fabricação semelhante 
aos tubos HIDROLAR® e SOLAR, recebendo 
tratamento térmico posterior a trefi lação, tornando-
os fl exíveis. São utilizados em instalações de gás 
para interligações com aparelhos (medidores de 
gás, botijões, etc). São fornecidos em rolos.

Tubos de Cobre SOLAR
Tubos de cobre SOLAR são rígidos, sem costura, 
fabricados pelo processo de extrusão e em seguida 
calibrados nos diâmetros comerciais por trefi lação. 

Dimensões Peso
mm kg/m

9,52 x 0,40 0,102
12,70 x 0,40 0,138
15,00 x 0,40 0,164
22,00 x 0,50 0,301
28,00 x 0,50 0,385

Os tubos de cobre apresentam 
as seguintes características: 

• boa resistência química 
• boa resistência à corrosão 
• fácil de manusear
• pouca tendência a incrustação
• boa resistência mecânica 
• longa vida útil
• reciclável

 

Composição e Propriedades dos Tubos de Cobre

Propriedade Física
Densidade: 8,94 g/cm³
Condutibilidade térmica a 20°C: 292,41 kcal/h.m.°C
Calor específi co a 20°C: 0,092 kcal/kg.°C
Resistência elétrica a 20°C (material recozido): 2,03 micro ohm-cm
Condutibilidade elétrica volumétrica a 20°C (material recozido): 80% IACS
Coefi ciente médio de expansão térmica: 17,7
Módulo de elasticidade: 12.000 kgf/mm²
Módulo de rigidez: 4.500 kfg/mm²
Nota: valores referenciais baseados no C.D.A.

Propriedade Mecânica
Têmpera: Mole
Válida somente para tubos de cobre ELUMAGÁS®

Limite resistência: 21,1 ksi (30) min
Alongamento % em 2”: 40 min
Rockwell: Escala: 15 t / Dureza: 65 max
Tamanho do grão (mm): 0,40 max
Tê mpera: Duro
Limite resistência: 31,6 ksi (45) min
Limite escoamento: 28,1 ksi (40) min
Rockwell: Escala: 30 t / Dureza: 55 min

 Aplicação: 
Fabricação de coletores 
solar para água quente.

Diâmetro 
Nominal

Espessura 
Nominal Peso

Pressão 
Serviço 

pol mm mm kg/m kgf/cm2

CLASSE 1
3/8” 10 0,6 0,149 54,4
1/2” 15 0,7 0,280 39,7

CLASSE 2
3/8” 10 0,8 0,195 73,8
1/2” 15 1,0 0,392 57,7

CLASSE 3
3/8” 10 1,0 0,230 94,0
1/2” 15 1,2 0,464 71,0

Norma Técnica de Instalação: NBR 7541

Tubos de cobre 
costura, com processo de fabricação semelhante 
aos tubos 
tratamento térmico posterior a trefi lação, tornando-
os fl exíveis. São utilizados em instalações de gás 
para interligações com aparelhos (medidores de 
gás, botijões, etc). São fornecidos em rolos.
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Processo de Soldagem
Observe com atenção a sequência do processo de soldagem do tipo branda e siga as 
recomendações para garantir perfeita estanqueidade e resistência igual ou maior que a 
resistência do próprio tubo.

1. Corte o tubo no esquadro. Escarie o tubo e tire as rebarbas.

2. Limpe a bolsa da conexão e a ponta do tubo com material abrasivo, tipo escova de 
fio, lixa para metal, esponja abrasiva fina ou palha de aço, retirando a oxidação da 
superfície. Cuidado para não desbastar ou arranhar as partes a serem soldadas.

3. Com o pincel, aplique a pasta específica para soldagem de tubos e conexões de cobre 
na ponta do tubo e na bolsa de conexão, de modo que as partes a serem soldadas 
fiquem revestidas por uma fina camada da pasta. Evite o excesso de pasta. Encaixe 
o tubo na conexão para soldar.  

 
Obs.:  Após a aplicação da pasta não ultrapasse o período de 30 minutos 
para realizar a soldagem.
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Processo de Soldagem
Observe com atenção a sequência do processo de soldagem do tipo branda e siga as 
recomendações para garantir perfeita estanqueidade e resistência igual ou maior que a 
resistência do próprio tubo.

Recomendações
1. O roteiro ao lado descreve o 

processo de soldagem do ti po 
de branda, com liga de estanho 
x cobre (97% Sn x 3% Cu), para 
conexões sem anel de solda. 
As conexões com anel de solda 
possuem um anel interno com 
estanho na quanti dade exata 
para soldagem, tornando-se 
desnecessária a aplicação de solda 
externa para complemento.

2. Consulte a tabela de quanti dades 
aproximadas de solda e pasta 
para orientação do consumo 
necessário destes materiais.

3. A uti lização da pasta é necessária 
para as conexões com e sem anel 
de solda.

4. Não resfriar com pano úmido ou 
água ao término da soldagem. O 
resfriamento deve ser natural, em 
temperatura ambiente.

5. Não executar a soldagem com 
presença de água no interior do 
tubo.

6. Evite o aquecimento excessivo das 
peças para não ocorrer a perda da 
pasta por evaporação, durante a 
soldagem.

7. Para soldagem da União cod. 
733 de 66 a 104mm, desmontar 
e remover o anel interno de 
borracha, antes de executar a 
soldagem e retorná-lo antes de 
fi nalizar a instalação.

8. Ao término da instalação, execute 
o teste de estanqueidade seguido 
da lavagem interna na tubulação.

9. Uti lize somente tubos e conexões 
do mesmo fabricante, pois o 
correto ajuste entre o tubo e a 
conexão é fundamental para 
a perfeita soldagem, que se 
dá pelo fenômeno fí sico da 
capilaridade. Peças de diferentes 
fabricantes, podem não oferecer 
uma soldagem adequada entre 
as partes.

10. Para soldagem do ti po brasagem 
(Foscooper ou Prata), seguir os 
procedimentos dos fabricantes 
dessas soldas e usar somente 
conexões sem anel de solda.

11. Uti lizar pasta específi ca para 
soldagem de tubos e conexões 
de cobre e solda sem chumbo 
fornecidos pela Paranapanema.

4. Aplique a chama sobre a conexão para 
aquecer o tubo e a bolsa da conexão, até 
que a solda derreta quando colocada na 
união do tubo com a conexão.

5. Retire a chama e alimente com solda sem 
chumbo ELUMA (97% Sn x 3% Cu), um ou 
dois pontos, até ver a solda correr em volta 
da união. A quantidade correta de solda 
é aproximadamente igual ao diâmetro da 
conexão: 28mm de solda para uma conexão 
de 28mm.  Obs.: A aplicação de solda é feita 
somente para conexões sem anel de solda.

6. Remova imediatamente o excesso 
de solda e pasta com um pano seco 
enquanto a solda ainda permitir, deixando 
um fi lete em volta da união.
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Conexões Soldáveis
 Produzidas em cobre ou bronze, de acordo com a Norma ABNT – NBR 11720, utilizadas 
com tubos de cobre HIDROLAR® através de soldagem capilar. 

Luva
bolsa x bolsa
600 SEM ANEL
01 COM ANEL

Junta de 
Expansão

ponta x ponta
900

Suporte de 
Tubos

Flange
bolsa x bolsa

750-3

Flange
Curta
bolsa x bolsa

750-1

Cotovelo 
RF

rosca F x bolsa
707-3 SEM ANEL
10/11 COM ANEL

Cotovelo 
RM

bolsa x rosca M
707-4 SEM ANEL

13 COM ANEL

Curva 45°
bolsa x bolsa
606 SEM ANEL
14 COM ANEL

Luva P. Fixo
 Luva Guia

disponível somente 
sem anel de solda
724-5 LUVA P. FIXO
724-6 LUVA GUIA

Luva 
Passante

bolsa x bolsa
601 SEM ANEL
05 COM ANEL

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54
66
79

104

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54
66
79
104

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54
66
79
104

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54
66
79

  104 *

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54
66
79
104

diâmetro 
nominal 

(mm)

22
28
35
42
54
66
79

104

diâmetro nominal 
(mm x pol)

15 x 1/2” (10)

22 x 1/2” (11)

22 x 3/4” (10)

22 x 1” *
28 x 1” (10)

35 x 1 1/4” (10)

diâmetro 
nominal 

(mm x pol)

15 x 1/2” 
22 x 3/4”
28 x 1”
35 x 1 1/4”
42 x 1 1/2”

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54
66
79

104

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22

*disponível 
somente sem 
anel de solda. 

disponível 
somente sem 
anel de solda. 

disponível 
somente sem 
anel de solda. 

disponível 
somente sem 
anel de solda. 

Pressão máxima de trabalho: 15 kgf/cm²
Movimento axial máximo: 25 mm
Temperatura máxima de trabalho: 150 °C

Comprimento total: 240mm Comprimento total: 95mm
* Comprimento total: 105mm

Rosca 
Macho BSP

Rosca 
Fêmea BSP

202 203

Observação: 
As conexões soldáveis de cobre e bronze 

ELUMA atendem a todas as classes (A, E e I) 
dos tubos de cobre HIDROLAR® ELUMA.

União
bolsa x bolsa
733 SEM ANEL
09 COM ANEL
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Cotovelo
bolsa x bolsa
607 SEM ANEL
12 COM ANEL

Conector  
RF

rosca F x bolsa
603 SEM ANEL
02 COM ANEL

Conector 
RM

bolsa x rosca M
604 SEM ANEL
03 COM ANEL

Curva de  
Transposição

bolsa x bolsa
736 SEM ANEL
40 COM ANEL

Luva P. Fixo 
 Luva Guia

disponível somente  
sem anel de solda
724-5 LUVA P. FIXO
724-6 LUVA GUIA

Bucha de 
Redução

bolsa x ponta
600-2D SEM ANEL

Bucha de 
Redução

bolsa x ponta
600-2 SEM ANEL

06 COM ANEL

diâmetro 
nominal 

(mm)

22 x 15
28 x 15
28 x 22 
35 x 15
35 x 22
35 x 28
42 x 15
42 x 22
42 x 28
42 x 35

diâmetro 
nominal  

(mm)

54 x 15
54 x 22
54 x 28
54 x 35
54 x 42
66 x 15
66 x 22
66 x 28
66 x 35
66 x 42
66 x 54
79 x 66

104 x 66
104 x 79

As conexões com Anel de Solda, possuem as mesmas características das sem solda, porém 
com a vantagem de conter um anel interno com estanho na quantidade exata para soldagem. 
A solda fica localizada na metade do comprimento da bolsa da conexão, tornando-se 
desnecessária a aplicação de solda externa para complemento.  

diâmetro  
nominal  

(mm)

50 x 42

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54
66
79

104

diâmetro 
nominal  

(mm x pol)

15 x 1/2” 
22 x 1/2” *
22 x 3/4”
28 x 1/2” **
28 x 1”
35 x 1 1/4”
42 x 1 1/2”
54 x 2”
66 x 2 1/2”
79 x 3” **
104 x 4” **

diâmetro 
nominal  

(mm x pol)

15 x 1/2” 
22 x 3/4”
28 x 1”
35 x 1 1/4”
42 x 1 1/2”
54 x 2”
54 x 2 1/2”*
66 x 2 1/2”
79 x 3” 
104 x 4”

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54
66
79
104

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22

**disponível somente sem anel de solda.  
* Conector 603-R (sem anel) / Conector 02-R (com anel)

* Disponível somente  
  sem anel de solda - cód. 604-R

Rosca  
Macho BSP

Rosca Fêmea BSP

203 205

União
bolsa x bolsa
733 SEM ANEL
09 COM ANEL

União
bolsa x bolsa
733 SEM ANEL
09 COM ANEL

União
bolsa x rosca F
733-3 SEM ANEL

33 COM ANEL

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54

diâmetro 
nominal 

(mm)

66
79
104

Rosca Fêmea 
 BSP

diâmetro 
nominal  

(mm x pol)

15 x 1/2” 
22 x 3/4”
28 x 1”
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Conexões Soldáveis

Tê com RF 
Central

bolsa x rosca x bolsa
712 SEM ANEL
19 COM ANEL

Tê com RC 
de Redução

bolsa x rosca F x bolsa
712-RC SEM ANEL

20 COM ANEL

Tê Redução
Lateral

bolsa x bolsa x bolsa
611-RL SEM ANEL
26/27 COM ANEL

Tê Redução
Central

bolsa x bolsa x bolsa
611-RC SEM ANEL

16 COM ANEL

diâmetro nominal  
( mm x pol x mm )

15 x 1/2” x 15
22 x 3/4” x 22
28 x 1” x 28

diâmetro nominal  
( mm x pol x mm )

22 x 1/2” x 22
  28 x 1/2” x 28 *

42 x 1” x 42
  54 x 1” x 54 *

diâmetro nominal  
( mm )

22 x 15 x 22
28 x 15 x 28
28 x 22 x 28
35 x 15 x 35
35 x 22 x 35
35 x 28 x 35
42 x 15 x 42
42 x 22 x 42
42 x 28 x 42
42 x 35 x 42
54 x 15 x 54
54 x 22 x 54
54 x 28 x 54
54 x 35 x 54
54 x 42 x 54

Cruzeta
bolsa x bolsa
610 SEM ANEL

Tê 45°
bolsa x bolsa x bolsa

749

Tampão
bolsa 

617 SEM ANEL 
60 COM ANEL

diâmetro 
nominal 

(mm)

66
79
104

diâmetro 
nominal 

(mm)

35
42
54

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54
66

disponível 
somente 
sem anel 
de solda. 

*disponível 
somente sem 
anel de solda. 

disponível 
somente sem 
anel de solda. 

*disponível 
somente sem 
anel de solda. 

Rosca Fêmea BSPRosca Fêmea BSP

diâmetro nominal  
( mm )

22 x 15 x 15 (27)

22 x 22 x 15 (26)

28 x 22 x 22 (27)

28 x 28 x 22 (26)

diâmetro nominal  
( mm )

66 x 22 x 66 *
66 x 28 x 66 *
66 x 35 x 66 *
66 x 42 x 66 *
79 x 22 x 79 *
79 x 28 x 79 *
79 x 66 x 79 *

104 x 22 x 104 *
104 x 28 x 104 *
104 x 66 x 104 *
104 x 79 x 104 *

Tê
bolsa x bolsa x bolsa

611 SEM ANEL
15 COM ANEL

Tê Dupla 
Curva

rosca F x bolsa x rosca F
764 SEM ANEL
50 COM ANEL

diâmetro 
nominal 

(mm)

15
22
28
35
42
54
66
79

104

diâmetro nominal  
( pol x mm x pol )

1/2” x 15 x 1/2”
3/4” x 22 x 3/4”

Rosca  
Fêmea BSP
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diâmetro  
nominal  

(pol)

3/4” x 1/2”
1” x 3/4”

diâmetro  
nominal  

(pol)

1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

Conexões Rosca x Rosca

*Código 
  602-RLuva

700

Cruzeta
710

Niple Duplo
602

Curva 45°
709

diâmetro nominal  
(pol)

3/4” x 1/2”
1” x 3/4”

1 1/4” x 1/2”
1 1/4” x 3/4”
1 1/2 x 1/2”
1 1/2 x 3/4”

1 1/2 x 1 1/4”

diâmetro nominal  
(pol)

3/4” x 1/2”

diâmetro 
nominal  

(pol)

1/2”
3/4” x 1/2” *

3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

diâmetro nominal  
(pol x pol x pol)

3/4” x 1/2” x 3/4”
1” x 3/4 x 1”

1 1/4” x 1/2” x 1 1/4”
1 1/4” x 3/4” x 1 1/4”
1 1/2” x 1/2” x 1 1/2”
1 1/2” x 3/4” x 1 1/2”

diâmetro 
nominal  

(pol)

1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

diâmetro  
nominal  

(pol)

1/2”

diâmetro  
nominal  

(pol)

1/2” x 3/4”

diâmetro  
nominal  

(pol)

1/2”
3/4”
1”

diâmetro  
nominal  

(pol)

1/2”
3/4”
1”

diâmetro  
nominal  

(pol)

1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”

2”
3”

diâmetro  
nominal  

(pol)

1 1/4”
1 1/2”

Bucha
30

Luva de  
Redução

700-2

Cotovelo
706

Prolongador 
Longo

732

Cotovelo  
com Red. 

706-3

Prolongador 
Médio 

731

Cotovelo 90°
708

Prolongador 
Invertido 

731-R

Plug 
717

União 
744

diâmetro  
nominal  

(pol)

1/2”
3/4”

diâmetro  
nominal  

(pol)

1/2”
3/4”

Tê
711

Tê Red. 
Central

713

Conexões  
produzidas em 

 bronze, utilizadas 
nas interligações 

de materiais, 
cavaletes, 
torneiras e 
chuveiros.

diâmetro  
nominal  

(pol)

1/2”
3/4”
1”

1 1/4”
1 1/2”
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Conexões Flangeadas
Conexões produzidas em bronze, de acordo 
com a Norma Técnica NBR 15277; utilizadas 
com tubos de cobre Flexível, conforme 
norma NBR 14745.  São aplicadas em 
instalações hidráulicas de água quente e 
água fria, gás e ar comprimido.

1. Corte o tubo no esquadro. 
Remova as rebarbas internas e externas.

Niple de 
Redução

300-R

Porca
301

Cotovelo
307

diâmetro 
nominal 

(mm)

10
15

diâmetro 
nominal 

(mm)

10
15

diâmetro 
nominal 

(mm)

10
15

diâmetro 
nominal 

(mm)

10
15

diâmetro 
nominal 

(mm)

15 x 10

Niple
300

Tê
311

O acoplamento se dá pelo sistema de 
fl angeamento do tubo, com vedação por 
aperto metal x metal (vide processo de 
instalação). Não é necessário aplicação de 
nenhum tipo de produto vedante ou solda.

Após a instalação, aplicar o teste de estanqueidade, conforme norma correspondente.

Processo de Instalação
2. Coloque a porca no tubo com o lado rosca voltado 

para a extremidade do tubo a ser expandida.

3. Expanda a ponta do tubo com ferramenta apropriada para obter expansão de 45°.
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Distribuidor
2 saídas

302-2

Distribuidor
4 saídas

302-4

Conector RM
304

Conector RM
404 M

Distribuidor

diâmetro 
nominal 

(pol)

3/4”

diâmetro 
nominal 

(mm x pol)

10 x 1/2”
15 x 1/2”

diâmetro 
nominal 

(mm x pol)

10 x 1/2”
15 x 1/2”

diâmetro 
nominal 

(mm x pol)

10 x 1/2”
15 x 1/2”

diâmetro 
nominal 

(mm x pol)

10 x 1/2”
15 x 1/2”

diâmetro 
nominal 

(mm x pol)

10 x 1/2”
15 x 1/2”

diâmetro 
nominal 

(mm x pol)

10 x 1/2”
15 x 1/2”

diâmetro 
nominal 

(pol)

3/4”

Conector RF
303

Conector RF
403 F

Conector DW
307-3

Conector DW
407-3

2. Coloque a porca no tubo com o lado rosca voltado 
para a extremidade do tubo a ser expandida.

3. Expanda a ponta do tubo com ferramenta apropriada para obter expansão de 45°.

4. Monte a boca do tubo já expandida contra a cabeça da conexão e aperte manualmente 
até encontrar resistência.

5. Em seguida, aperte a porca com chave para 
obter a vedação metal contra metal.

Nota Importante

Ao montar o conector 
Macho (ref. 304/404), 
observar o lado correto 
a ser acoplado ao tubo 
fl angeado e saída com 
rosca BSP/NPT.

Saída

Lado tubo fl angeado

Rosca 
NPT

Rosca 
NPT

Rosca 
NPT
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Conexões ELUMAPLAST®

Conexões NPT

Cotovelo 
Red. Azul

506-3 EP

Tê Azul
511

Cotovelo Azul
506 EP

Luva Azul
500 EP

Conector RM
bolsa x rosca M

804

Cotovelo RM
bolsa x rosca M

807-4

Tê-Rosca
Fem Central

bolsa x rosca F x bolsa
812

União
Rosca F x Bolsa

833-3

Conector RF
rosca F x bolsa

803

Cotovelo RF
bolsa x rosca F

807-3

diâmetro  
nominal  

(mm x pol)

20 x 1/2”
25 x 3/4”

diâmetro  
nominal  

(mm x pol)

25 x 1/2”

diâmetro  
nominal  

(mm x pol x mm)

20 x 1/2” x 20
  25 x 1/2” x 25 *

25 x 3/4” x 25

diâmetro  
nominal  

(mm x pol)

15 x 1/2”
22 x 1/2”
22 x 3/4” 

diâmetro  
nominal  

(mm x pol)

15 x 1/2”
22 x 1/2”
22 x 3/4” 

diâmetro  
nominal  

(mm x pol)

15 x 1/2”
22 x 3/4”

diâmetro  
nominal  

(mm x pol)

15 x 1/2”
22 x 3/4”

diâmetro  
nominal  

(mm x pol)

15 x 1/2”
22 x 3/4”

diâmetro  
nominal  

(mm x pol x mm)

15 x 1/2” x 15
22 x 1/2” x 22
22 x 3/4” x 22
28 x 1” x 28

diâmetro  
nominal  

(mm x pol)

20 x 1/2”
25 x 3/4”

Para acoplamento com tubos de PVC em instalações de água fria. Indicadas para uso nos 
pontos terminais como: chuveiros elétricos, torneiras, registros e outros.

Conexões produzidas em bronze, são utilizadas nas interligações de Tubos HIDROLAR®   
(por soldagem capilar), com acessórios que possuam o mesmo padrão de rosca (NPT).

*Cód. 513 
Tê Redução Central

Rosca  
NPT

Rosca  
NPT

Rosca  
NPT

Rosca  
NPT

Rosca  
NPT

Rosca  
NPT
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Orientações Gerais
Os tubos de cobre HIDROLAR®,  sem costura (NBR 13206) e as conexões ELUMA de cobre e bronze (NBR 11720) 
são aprovados por todas as normas técnicas de fabricação e instalação, para aplicações hidráulicas de água 
quente, água fria, instalações de combate a incêndio por hidrantes e sprinklers, gases combustíveis, medicinais,  
ar comprimido e vapor, não sendo de responsabilidade do fabricante, danos ou prejuízos causados pela instalação 
incorreta dos produtos, bem como o uso de componentes de outras marcas na instalação. 

Devem ser observadas as normas de instalações pertinentes.

Armazenagem / transporte 
• Evitar choques mecânicos nos tubos que possam de alguma forma  

danificar os mesmos, durante o transporte e armazenamento;
• Estocar os tubos e conexões em locais limpos e arejados;
• Evitar que os tubos e conexões fiquem em contato direto com o solo.  

É recomendável a estocagem em prateleiras de madeira;
• Não deixar os tubos de cobre em contato com tubos de aço, arame recozido,  

aço para construção ou outro metal que não seja cobre e suas ligas;
• Não deixar que o material entre em contato com produtos químicos;
• O empilhamento máximo dos tubos não pode ultrapassar cinco vezes seu diâmetro,  

para evitar que o excesso de peso provoque ovalização dos mesmos;
• Remover os tampões protetores no momento da aplicação dos tubos.

Instalação: As normas são de acordo com a utilização
• Instalação de água quente e fria: NBR 7198 e NBR 5626;
• Instalação de combate a incêndio por hidrantes: NBR 13714;
• Instalação de combate a incêndio por sprinklers: NBR 10897;
• Instalação de gás combustível: NBR 13523, NBR 15526 e NBR 15358;
• Instalação predial de tubos e conexões de cobre e ligas de cobre: NBR 15345;
• Sistema centralizado de oxigênio, ar oxido nitroso e vácuo para o uso medicinal  

em estabelecimentos assistenciais de saúde: NBR 12188;
• Sistema de aquecimento solar de água em circuito direto - Projeto e instalação: NBR 15569.

Nas tubulações enterradas, é recomendável a 
proteção do tubo para evitar contato com possíveis 
produtos químicos presentes no solo, por meio de 
fitas anti-corrosivas específicas, podendo realizar 
a proteção mecânica adicional com argamassa ou 
concreto, a critério do instalador / normas.

Evitar o contato direto do tubo de cobre com  
materiais ferrosos, como prego, aço, arame, etc.  
Para estes casos, revestir o tubo com isolantes 
plásticos, somente nos pontos de contato direto  
entre os diferentes metais.

Para flanges ou registros que não são de ligas de 
cobre, a união se faz através de rosca em conexões 
de bronze, com veda rosca.

No caso de reformas, sendo a instalação antiga, em 
ferro, recomenda-se que a nova tubulação em cobre 
seja totalmente instalada, substituindo a antiga por 
completo.

Para instalações de gás combustíveis em cobre, 
quando enterradas ou embutidas deve-se manter um 
afastamento mínimo de 0,30m dos condutores de 
eletricidade protegidos por eletrodutos e 0,50m para 
aqueles sem proteção. As tubulações de cobre não 
devem ser utilizadas como aterramento elétrico. 

Com relação aos pára-raios, ter um afastamento 
mínimo de 2m e também de seus respectivos pontos 
de aterramento ou conforme a NBR 5419.

Conexões com Rosca: Em conexões roscadas, 
utilizar ferramenta compatível com a dimensão da 
peça. Não se deve usar extensores como alavanca, 
para não comprometer a aplicação do produto.

Isolamento Térmico: ELUMAFLEX®  deve ser 
aplicado em toda a extensão da rede de água quente, 
protegido quando exposto ao tempo, com folha de 
alumínio corrugado ou similar.  
ELUMAFLEX®  é o material indicado para isolamento 
térmico, dispensando o uso de argamassas 
específicas, permitindo a movimentação  
do tubo dentro da parede.

Dilatação Térmica: Nas instalações de água quente, 
onde o traçado da tubulação não seja suficiente para 
absorver a movimentação gerada pela dilatação 
térmica, deve-se instalar junta de expansão ou lira. 
Recomenda-se utilizar tais dispositivos para trechos 
retos superiores a 10m. Não deve-se utilizar  
juntas de expansão nas instalações de gás  
e de combate a incêndio.

Teste Hidrostático (estanqueidade): O teste de 
estanqueidade deve ser utilizado ao término da 
instalação para detectar possíveis vazamentos 
e verificar a resistência da rede a pressões de 
operação. Deve-se manter todos os pontos 
totalmente fechados e a tubulação  
preferencialmente aparente.

Água fria e Quente: Com água potável e manômetro 
aferido, carregue a rede a uma pressão de uma vez e 
meia (1,5) a pressão de trabalho por no mínimo uma 
hora. Para instalações de água quente o teste deve 
ser aplicado a uma temperatura de 80ºC.

Gases Combustíveis: Com o ar comprimido ou gás 
inerte e manômetro aferido, por no mínimo uma hora, 
carregue a pressão de quatro (4) vezes a pressão 
máxima de trabalho. Use externamente água com 
sabão, nunca fósforo ou outro tipo de chama.  
NBR 15526.

Lavagem da tubulação: Após o teste de 
estanqueidade, com o ponto mais extremo da 
instalação aberto, execute a lavagem interna da 
tubulação com água potável, até que a água saia 
totalmente sem resíduos e impurezas.

Nota: Nunca utilizar a tubulação de cobre como aterramento de instalações elétrica.

diâmetro  
nominal  

(mm x pol x mm)

15 x 1/2” x 15
22 x 1/2” x 22
22 x 3/4” x 22
28 x 1” x 28
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Perda de carga 
em conexões 

Comprimentos equivalentes 
para conexões de cobre (m)

Diâmetro 
Nominal 

(DN)
Cotovelo 

90°
Curva 

45°
Tê 

passagem 
direta

Tê 
passagem 

lateral

15 1,1 0,4 0,7 2,3
22 1,2 0,5 0,8 2,4
28 1,5 0,7 0,9 3,1
35 2,0 1,0 1,5 4,6
42 3,2 1,0 2,2 7,3
54 3,4 1,3 2,3 7,6
66 3,7 1,7 2,4 7,8
79 3,9 1,8 2,5 8,0
104 4,3 1,9 2,6 8,3

Informações Técnicas

Tabela de 
conversões

De Para Multiplicar

kgf/cm² Ibf/pol² 14,223197
kgf/cm² bar 0,980665
kgf/cm² atm 0,967842
kgf/cm² m.c.a. 10,0
Ibf/pol² kgf/cm² 0,07030768
Ibf/pol² bar 0,06894414
Ibf/pol² atm 0,0680492
Ibf/pol² m.c.a. 0,7030768

bar kgf/cm² 1,0197162
bar Ibf/pol² 14,5044963
bar atm 0,9869304
bar m.c.a. 10,197162

m.c.a. = metro de coluna d´água
atm = atmosfera
lbf/pol² = psi = libra força por polegada ao quadrado
kgf/cm² = quilograma força por centímetro quadrado
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Perda de carga 
em conexões 

Comprimentos equivalentes 
para conexões de cobre (m)

Diâmetro 
Nominal 

(DN)
Cotovelo 

90°
Curva 

45°
Tê 

passagem 
direta

Tê 
passagem 

lateral

15 1,1 0,4 0,7 2,3
22 1,2 0,5 0,8 2,4
28 1,5 0,7 0,9 3,1
35 2,0 1,0 1,5 4,6
42 3,2 1,0 2,2 7,3
54 3,4 1,3 2,3 7,6
66 3,7 1,7 2,4 7,8
79 3,9 1,8 2,5 8,0
104 4,3 1,9 2,6 8,3

Acessórios

DIÂMETRO E ESPESSURAS 
DE PAREDE DO ELUMAFLEX®

DIÂMETROS NOMINAIS ESPESSURAS
(Polegada) (mm) (mm)

1/2” 15 5 e 10
3/4” 22 5 e 10
1” 28 5 e 10

1 1/4” 35 10
1 1/2” 42 10

2” 54 10
2 1/2” 66 10

Pasta
específi ca para soldagem
de tubos e conexões de cobre

Utilizada no processo de soldagem para todas as 
classes de tubos e conexões com ou sem anel, 
evita oxidação das partes a serem soldadas, 
permitindo a fl uidez da solda. NBR 15489:2007

A pasta de soldagem é removível em água. 
Evite uso em excesso.

Embalagem: 
Recipiente plástico com peso líquido 48g.

Solda sem chumbo
Solda Estanho x Cobre 
(Composição: 97% Sn x 3% Cu) utilizada no 
processo de soldagem de tubos de cobre com 
conexão de cobre ou bronze. NBR 15489:2007

Fornecida em fi o 2,4mm.

Utilizar somente em conexões sem anel de solda.

Embalagem: Carretel – Peso líquido: 500gr.

ELUMAFLEX®

Isolante térmico utilizado em instalação de 
água. Fornecidos em barras de 2 metros. 
Recomenda-se proteção mecânica quando 
exposto a intempéries. 
Nota: Para tubulações embutidas recomenda-se 
utilizar ELUMAFLEX® com espessura de 5mm, 
para tubulações aéreas e prumadas utilizar 
ELUMAFLEX® com espessura de 10mm.

Escova
Utilizada no processo de soldagem para a limpeza da bolsa da conexão. 
Disponível para conexões de diâmetro 15mm, 22mm e 28mm.

A Paranapanema S.A. reserva-se no direito de alterar quaisquer especifi cações 
na sua linha de produtos sem aviso prévio.

Dados técnicos ELUMAFLEX®

Material: Polietileno expandido - Células Fechadas
Condutividade térmica: 0,035 kcal/mh°c
Resistência térmica: -40°C a +90°C
Abservação de água: 0,40% vol. - DIN 53428
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O Departamento de Engenharia de Aplicações 
da PARANAPANEMA estuda e recomenda 
soluções técnicas para projetos hidráulicos, 
efetua levantamentos e orçamentos de 
materiais, sem qualquer ônus para o 
solicitante.

Através de suas Unidades Volantes de 
Treinamento (UVT’s) que estão tecnicamente 
equipadas, oferecem treinamento na própria 
obra para profi ssionais da área, a fi m de 
torna-los aptos a executarem as instalações 
hidráulicas com a mesma qualidade que são 
pro duzidos os tubos e conexões.

Regularmente promove palestras e 
treinamentos técnicos para construtores, 
instaladores, projetistas hidráulicos, 
revendedores e também para estudantes de 
engenharia, arquitetura e escolas técnicas.

Rua Felipe Camarão, 500, Utinga, Santo André, SP, CEP 09220-580
Tel: (11) 2199-7604 - Fax: (11) 2199-7737

 
www.paranapanema.com.br

Importante

O cobre é um dos metais mais resistente e apropriado à condução de água e 
outros fl uidos. Porém, a falta de observância de normas técnicas corretas quando 
de sua instalação e utilização, assim como a falta de cuidados no seu manuseio e 
armazenamento e a sua exposição a agentes agressivos, inclusive água de mina, 
de poço ou de abastecimento público, que não tenha o tratamento adequado, 
poderão comprometer a boa resistência e durabilidade que dele se espera. 

Observe corretamente as normas de instalação pertinentes de acordo com as 
NBRs nº 5626, 7198, 10897, 12188, 13714, 15526, 15358 e 15345, 
expedidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

Aplicações

Os Tubos de Cobre sem costura e 
as Conexões de Cobre e Bronze são 
utilizados para as seguintes aplicações: 

• Instalações Hidráulicas 
(Água Quente e Água Fria)

• Instalações de Combate a 
Incêndio (Hidrante e Sprinkler)

• Instalações de Gás Combustível 
e Medicinal

• Instalações Industriais 

• Descarte de Óleo de Cozinha

Vantagens e Propriedades do Cobre

• Suporta altas temperaturas

• Sistema normatizado

• Segurança nas instalações

• Ecológico

• Material nobre

• Durabilidade
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Todos os produtos são fabricados 
de acordo com normas de qualidade 
nacionais e/ou internacionais. Verifi que 
com nossa área comercial o certifi cado 
de cada produto e processo.

Paranapanema, titular das marcas Eluma e Caraíba.




