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Instruções  

Dados Técnicos:  

• Alimentação: 230V AC 50-60Hz 16W; 

 • Interruptor de segurança de alto nível: 

capacidade dos contatos 3A - normalmente 

fechados (NF); 

 • Temperatura máxima da água: 40°C; 

 • Classe isolação II — dupla isolação; 

 • Desnível máximo na sucção: 1m; 

 • Diâmetro da sucção: 6mm; 

 • Protegido termicamente;  

• Peso: 0.25kg (250g).  

Aplicação:  

Até 24.000 BTU/h 

• Vazão de água: 10 l/h (nivel 0) Alt. máx. 

de bombeamento: 8m 

Nível de ruído. 23dB(A) a 1m  

• Depende da umidade relativa do local da 

Instalação e tipo de aplicação.  

Manutenção 

 Sempre que for feita manutenção 

preventiva, o reservatório deverá ser 

retirado e efetuado limpeza cuidadosa do 

filtro, da boia e do reservatório. Lembre-se 

que a bola deverá ser montada com o Imã 

voltado para cima. 

 

 

 

 

Instalação 

Escolha um local apropriado para o 

reservatório da bomba, conectá-lo a 

bandeja do evaporador (dreno) utilizando 

o tubo flexível (fornecido com o produto). 

O reservatório deve estar nivelado e a 

tampa deve estar firmemente fechada para 

evitar mau funcionamento. 

 1. Encaixe o tubo de respiro (fornecido no 

produto) na tampa do reservatório. O tubo 

de respiro deve estar na vertical e sua 

altura deve ser superior ao da bandeja do 

evaporador (evitando transbordamento da 

água);  

2. Encaixe o tubo de respiro (fornecido com 

o produto) na tampa do reservatório. O 

tubo de respiro deve estar na vertical e sua 

altura deve ser superior ao da bandeja do 

evaporador (evitando transbordamento da 

água);  
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3. Escolha um local adequado para a 

bomba (se possível, acima do teto).  

4. Conectar a salda do reservatório (6 mm) 

a conexão de sucção da bomba (a direção 

do fluxo é indicada pelas setas estampadas 

no corpo da bomba). A extensão tubo deve 

ter no máximo 2 metros e desnível menor 

que 1m.  

5. Conecte a mangueira de descarga (6mm) 

na saída da bomba a um ponto de saída 

adequado. Este tubo deve terminar em 

uma posição mais alta que a da bandeja da 

unidade evaporadora do Split (ele pode ser 

descarregado em um tubo diâmetro maior, 

desde que haja entrada de ar).  

NOTA: Todas as conexões devem ser 

fixadas usando as abraçadeiras, que são 

fornecidas com o produto. 

 6. Ligue a bomba à rede monofásica 230V.  

NOTA: Um fusível (1A) deve ser previsto na 

rede de alimentação tomo forma de 

proteção elétrica. 

 7. Sugestão Alarme - interruptor de 

segurança de 'nível alto".  

NOTA: O interruptor de segurança de `nível 

alto" deve estar ligado para evitar o 

funcionamento continuo do aparelho de ar 

condicionado no caso de mau 

funcionamento da bomba, evitando que o 

reservatório da bomba transborde. O 

esquema (a seguir) mostra um método de 

instalação. (Lembre-se que esta linha de 

comando não deverá ser maior que 3A).  

8. Antes de ligar a bomba, coloque água na 

bandeja da unidade evaporadora e no tubo 

de sucção da bomba.  

NOTA: Não ligue a bomba sem água 

(poderá queimar).  

IMPORTANTE: Toda instalação elétrica 

deve ser realizada por um eletricista 

qualificado.  

 


