DIMENSÕES

WATERBOX
Capacidade(l)

97

Altura(cm)*

177

Largura(cm)*

55

Profundidade (cm)*

12

*Dimensões aproximadas.

Instalação
Onde Instalar?
COZINHA
ÁREAS INTERNAS
A Waterbox pode ser instalada em locais internos que
tenham acesso a água, aproveitando assim a água de
reúso ou água limpa.

Pode estocar água de forma emergencial para lavar
alimentos, cozinhar e lavar a louça.

BANHEIRO OU LAVABO
Pode ser utilizada no box para reaproveitar a água
perdida do banho, armazenar água limpa para
higiene pessoal e água de reúso para a caixa
acoplada do vaso sanitário.

ÁREA DE SERVIÇO
Coleta a água do enxague da máquina de lavar.

ÁREAS EXTERNAS
Coletando e armazenando água da chuva ou reúso
para limpeza de pisos e rega de jardim.

VARANDA
Armazena água limpa para limpeza do local ou para
regar plantas.

ACESSÓRIOS

A

JOELHO 45° 3/4”

F

TUBO PVC ROSCADO 3/4”
PLUG 3/4”

C

B

G

MANGUEIRA 1/2”

ADAPTADOR 3/4” X 1/2”

H

REGISTRO 1/2”

D

BUCHAS E PARAFUSOS

E

I

NIPLE 3/4”

FLANGES 3/4”

MONTAGEM
EVITE VAZAMENTOS. LIMPE TODAS AS ROSCAS INTERNAS
DO TANQUE E DOS ACESSÓRIOS. APLICAR 8 VOLTAS DE FITA
VEDA-ROSCA EM TODAS AS CONEXÕES.

I
B

A
VERIFIQUE SE A PAREDE ESTÁ FIRME PARA SEGURAR AS
BUCHAS. CASO NÃO ESTEJA, PROCURE OUTRO LOCAL PARA
FURAR E FIXAR A FLANGE.
Posicione o tanque, bem apoiado no chão ou plataforma sólida.
Mantendo o tanque pressionado contra a parede, marque o local do furo
indicado com um lápis ou caneta e remova o tanque.
Tente fazer o maior círculo possível, inclinando a caneta dentro do furo.
Posicione a flange com os 2 furos na posição horizontal.
Marque a posição dos furos com uma caneta.
Com uma furadeira faça os 2 furos com uma broca de 8mm.
Coloque as 2 buchas e parafuse a flange na parede.
Reposicione o tanque no lugar.
Parafuse o tubo roscado na flange fixada na parede.
Rosqueie a segunda flange no tubo ainda sem apertar.
Depois de cheio, o tanque deve estufar ligeiramente. Só então o aperto
deve ser feito manualmente.

E
F

D

E

Para Água de Chuva
H
ACESSÓRIOS (NÃO INCLUSOS)
G

FILTRO SEPARADOR DE
FOLHAS COM SAÍDA LATERAL

J

ADAPTADOR INTERNO
(ESPIGÃO) DE 1/4”

M

B

L

C

MANGUEIRA 1/4”

BROCA TIPO SERRA COPO 39MM
NÃO INCLUSOS

N

N

DICAS DE INSTALAÇÃO
Identifique o lado mais próximo do tubo de descida da calha.
Com uma serra copo de 39mm, fure na posição indicada.
Utilize o próprio Adaptador Interno para fazer a rosca no furo de 39mm.
Ajuste o furo com uma lixa caso fique muito apertado.
Instale o Filtro Separador de Folhas seguindo as instruções do fabricante e
conecte a mangueira entre o filtro e o adaptador parafusando no Waterbox.

L

M
J

ALTURA DO FILTRO SEPARADOR

J
NIVEL MÁXIMO DE
ENCHIMENTO

NIVEL MÁXIMO DE
ENCHIMENTO

J

A entrada de água no tanque pode ficar ABAIXO do nivel da
saída do filtro, sem alterar o nível máximo de enchimento.

NIVEL MÁXIMO DE
ENCHIMENTO

J

NIVEL MÁXIMO DE
ENCHIMENTO

Quando o nivel de água dentro do tanque se iguala à saída
do filtro, a água da calha para de entrar no tanque e desce
direto pelo tubo da calha.

Quando o nivel de água dentro do tanque se iguala à saída
do filtro, a água da calha para de entrar no tanque e desce
direto pelo tubo da calha.

A água irá transbordar pelo respiro e pela tampa.

Para Água da Máquina de Lavar Roupas
ACESSÓRIOS (NÃO INCLUSOS)

O
P

NIPLE 3/4”

JOELHO 90° INTERNO 3/4”

Q

MANGUEIRA 3/4”

R

JOELHO 90° INTERNO DUPLO 3/4”

J

DICAS DE INSTALAÇÃO

P
P

Q

MANGUEIRA DE RETORNO/RESPIRO

Conecte o tubo de saída da máquina na mangueira de entrada do Waterbox
apenas quando a máquina estiver soltando a água de enchague.
A mangueira de retorno evita que o Waterbox transborde caso já esteja
cheio, e serve como respiro quando estiver usando a água pela mangueira
de saída de água do Waterbox.

MANGUEIRA DE ENTRADA

Q

R

MANGUEIRA DE SAÍDA

O

MODULARIDADE
É possível realizar a instalação de um ou mais tanques conectados entre si,
de acordo com a necessidade e disponibilidade de espaço.

ACESSÓRIOS (NÃO INCLUSOS)
ADAPTADOR INTERNO
(ESPIGÃO) DE 3/4”

T

S

MANGUEIRA 3/4”

S

S
T

GARANTIA

S

S
T

A Dalka do Brasil se compromete a substituir, a seu juízo e sem ônus para o cliente, os produtos Acqualimp que comprovadamente
apresentarem defeito de fabricação pelo prazo especificado neste guia.
Esta garantia não cobre defeitos ou danos ocorridos no transporte, uso inadequado, negligência ou acidente, oriundos de modificações
ou reparos no Produto sem a expressa autorização da Dalka do Brasil Ltda, ou a utilização do produto para fins não indicados.

