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Botão Liga/Desliga
a Bomba

Timer para Regulagem
de Tempo Ligado/Desligado

FOTO 01

CONJUNTO

Saída para a Rede de Bicos

Pressurizador

Mangueiras de Alimentação

Filtro D‘água
Fonte Abastecimento:
Caixa D‘água

Cabo de Energia
(220v)

FOTO 02

Retorno
de Água

ENCAIXE
DAS CONEXÕES

Para facilitar o encaixe
do tubo na conexão, utilizar
um apontador de Lápis

FOTO 03

DESENGATE RÁPIDO

Sistema de Engate
Rápido. Para o desengate
fácil do tubo da conexão,
execute conforme
o procedimento ao lado

FOTO 04

USO EM VENTILADOR

Deixe sempre uma folga
entre a linha fixada na
parede e o ventilador
para não prejudicar
a oscilação

FOTO 05

SEQUÊNCIA PARA
INSTALAÇÃO:
1
2

Fixe o pressurizador e o filtro na parede;
Conecte as mangueiras (Foto 02). ATENÇÃO: o fluxo de água da
torneira a ser conectada, deverá ser obrigatoriamente da caixa
d´água (pressão máxima de 4 m/c);

3

Adapte o retorno a um ralo ou saída d’água;

4

Estique o tubo e inicie a colocação das conexões (Foto 03)
começando a instalação sempre do ventilador mais distante;

5

Prenda o tubo na grade do ventilador utilizando presilhas,
deixando sempre uma folga debaixo do ventilador para que haja
espaço para a movimentação do mesmo, caso seja oscilante.
(Foto 05);

6

Para efetuar o engate ou desengate das conexões aos tubos siga o
procedimento descrito na foto 04;

7

Verifique se a voltagem está correta;

8

Programe o timer para determinar o tempo ligado/desligado
(Foto 01);

9

Abra a torneira aos poucos (- de 1/4 de volta) e ligue a bomba
(Foto 01) depois abra-a totalmente para dar a vazão total;

10

Aguarde alguns minutos até que o processo de pressão complete.

DICAS E PROCEDIMENTOS
NA INSTALAÇÃO:
COLOCANDO OS BICOS NA CONEXÃO
Após a linha montada com as conexões, drene por cerca
de 5-10 minutos, aperte sempre o bico com a mão. (Não
utilize alicates) Obs.: Após a instalação e início do
funcionamento caso vaze água entre o bico e a conexão,
não aperte mais!, retire o bico e coloque-o novamente para
que o anel de vedação seja ajustado corretamente.
(Foto 04)
TIRANDO OS BICOS DA CONEXÃO
Caso precise desconectar a conexão do tubo, aí sim,
utilize-se de uma chave em combinação com o alicate
para facilitar a operação. (Foto 04).
PROGRAMAÇÃO DO TIMER
Ajuste os tempos de desligado e ligado, conforme a
temperatura do dia. Fique atento para não deixar muito
tempo ligado, se começar a umidecer objetos no ambiente,
é sinal de que está muito tempo ligado. Em média usa-se
40 seg. ligado / 20 seg. desligado, tente não usar
intervalos muito pequenos (como 10/10 seg.). (Foto 01).

