
Este manual de instruções inclui informações essenciais sobre
as medidas de segurança e utilização do regulador de nível. Portanto,
antes de iniciar a instalação, leia o manual e o mantenha para a sua
referência futura.

O regulador de nível permite o reabastecimento da piscina quando o
nível da água estiver abaixo devido à evaporação, à perda de água pelos
banhistas, etc.

Uma boia de nível de água é conectado à fonte de alimentação através
de uma válvula, quando o nível da água da piscina estiver abaixo a boia
descerá, abrindo a válvula e deixando a água entrar. Quando a posição da
bóia atingir o nível máximo ela fechará a válvula e a piscina estará reabastecida.

INSTALAÇÃO
O regulador de nível de água é instalado próximo à piscina e conectado ao tubo

de passagem com (diâmetro) 50 mm / 1.1/2”.
A conexão de entrada é de 3/4” (BSPP).
Regular o nível desejavel da bóia, e posteriormente atravar com as porcas .
A pressão de trabalho máxima é de 2,5 bar

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

LISTA DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

GARANTIA
A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que o produto apresentar no

período de 12 meses contados a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal emitida pelo
nosso distribuidor.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado na fábrica ou no revendedor mais próximo,
correndo por conta do comprador as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Não nos resonsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante o transporte, nem pelos acessórios que serão
incluidos na montagem.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio aviso ao usuário.
Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota fiscal de compra emitida contra o comprador

inicial.

ATENÇÃO
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