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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

DISTÂNCIA DAS PAREDES

ALIMENTAÇÃO HIDRÁULICA

• É necessário que se mantenha uma distância de, aproximada-
mente 10 cm entre o equipamento e a parade.

• Para equipamentos com abastecimento automático, deve-
-se utilizar água potável para se abastecer o reservatório, a 
pressão da mesma deve ser de: 10MCA~50MCA. Neste 
equipamento o descarte é realizado por gravidade, a válvula 
de descarte (saída de esgoto) deve permanecer fechada 
enquanto estiver em uso, devido ao descarte ser feito por 
gravidade e sem pressão. Pode-se utilizar ralo ou tubulação 
para esgoto convencional. Em caso de abastecimento 
manual, a válvula de entrada deve permanecer fechada. Para 
utilização do abastecimnento automatico a válvula de entra-
da e a torneira deverão permarcecer abertas, para ao aciona-
mento do sensor e posterior abastecimento do reservatório.
Obs: não é necessário que a torneira esteja com sua vazão
total, podendo permanecer aproximadamente com 40% 
desta vazão.
 
 

ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA
• A etiqueta do produto acompanha potência elétrica e 
tensão. Faz-se necessário a utilização da tomada/disjuntor 
correspodente. Após a ligação elétrica ter sido realziada 
conforme este manual, seguir com a programação do equi-
pamento conforme “ manual do usuário”.



INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO

Das duas válvulas localizadas na parte inferior do 
equipamento, a de cima refere-se a entrada de água 
do produto.

Das duas válvulas localizadas na parte inferior do 
equipamento, a de baixo refere-se a saída de água do 
produto.

A VÁLVULA DE SAÍDA DE ESGOTO DEVE PERMANECER FECHADA DURANTE O USO DO QUIPAMENTO.

Sensor de nível

Nebulizador

APÓS FINALIZADA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E HIDRÁULICA DO PRODUTO, SEGUIR COM A 
PROGRAMAÇÃO CONFORME MANUAL DO USUÁRIO.
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