TANQUE
DIMENSÕES

TAMPA DESCENTRALIZADA

QUE FACILITA A MANUTENÇÃO

Capacidade(l) Altura(cm)* Diâmetro(cm)* Peso Vazia (kg)
5000

138

244

REFORÇO NA CÚPULA
E ALÇAS DE IÇAMENTO

Tampa

83,5

21” / 60cm

6000

188

222

97,5

21” / 60cm

10.000

194

282

152,5

21” / 60cm

15.000

248

306

233,5

21” / 60cm

16.000

233

320

249,5

21” / 60cm

!

IMPORTANTE
Esse reservatório foi projetado para uso externo,
abrigado ou exposto ao sol. Portanto, não está
dimensionado para receber carga de solo em suas
paredes. Para uso enterrado, a Acqualimp dispõe de
uma linha de Cisternas especialmente projetada para
essa finalidade. Caso ocorram dúvidas durante a
instalação ou sobre disponibilidade de peças para
reposição, consulte nossa Central de Relacionamento.

Instalação

OS PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO DEVEM ESTAR CONFORME
ESTE MANUAL E AS NORMAS NBR 14800 E 5626 DA ABNT

COMO LEVANTAR?
Utilize as alças de içamento simultaneamente,
conforme ilustração, facilitando assim, o manuseio do
produto. Pode ser içada através de uma corda de no
máximo ½”. NUNCA utilize uma única alça, nem
material que possa perfurar o produto, como arame.

FURAÇÃO
Identifique o ponto guia, no centro da base plana.
Somente com o auxílio de uma serra copo, perfure o
reservatório.
Remova eventuais rebarbas de corte e lixe o local
para facilitar a colocação da flange.
IMPORTANTE: Nas bases planas intermediárias e
superiores do tanque, utilize flanges de saída de
água de no máximo 100mm. Nas bases planas
inferiores, utilize flanges de no máximo 125mm.

ASSENTAMENTO
O produto deverá ser totalmente
assentado em uma base plana, limpa, lisa
e nivelada. Além disso, mantenha espaço
de 60 cm de cada lado do reservatório
para garantir melhor manutenção.

60cm

60cm

ATENÇÃO: PERFURAR NO CENTRO
E DENTRO DA BASE PLANA

60cm

INSTALAÇÃO DA FLANGE

VÁLVULA

PORCA DE APERTO
DA VÁLVULA

TUBO DE ALIMENTAÇÃO

PARA INSTALAÇÃO DE UMA VÁLVULA-BÓIA
QUE NÃO SEJA ACQUALIMP, É NECESSÁRIA
A COLOCAÇÃO DE UMA FLANGE.

LUVA MISTA

Identifique o ponto guia, no centro da base plana, que fica no
pescoço do tanque.
Somente com o auxílio de uma serra copo, perfure o
reservatório.
Se necessitar instalar flange para adaptação de válvula-boia,
remova eventuais rebarbas de corte e lixe as paredes ao redor
do furo para facilitar a instalação.
Introduza a rosca da válvula no orifício (sem flange) e rosqueie
pela parte externa do tanque, a contra-porca que acompanha a
Válvula-boia Acqualimp.

TUBO

APLICAR VEDA ROSCA

INSTALAÇÃO DA VÁLVULA-BOIA

ADAPTADOR

FLANGE

Introduza a flange no local perfurado.
Internamente rosqueie o anel para fixar a flange.
Se necessário, instale os adaptadores nas flanges
para conectar a tubulação de saída.

FAÇA O MESMO PROCEDIMENTO PARA
A INSTALAÇÃO DO EXTRAVASOR (LADRÃO)

CUIDADOS NA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
LIMPEZA

É importante que o reservatório não seja apoiado em superfícies pontiagudas e que nunca
sejam utilizadas ferramentas que possam perfurar o reservatório, como escadas com pontas.
As tubulações conectadas ao reservatório devem estar corretamente apoiadas ou ancoradas
de modo a não transmitirem esforços ou solicitações mecânicas às paredes do mesmo.
Se utilizar sistema de bombeamento ou outros equipamentos, os mesmos devem possuir
dispositivo de amortecimento de vibrações para não transmiti-las às paredes do reservatório.

O reservatório Acqualimp possui superfície
interna lisa, que facilita a limpeza. Necessitando
apenas do auxílio de um pano úmido e um balde
de água limpa, SEM o uso de escova de aço ou
água sanitária.

LADRÃO

Todos os Tanques Acqualimp dispõem de uma base plana para instalação de flange
intermediária, localizada a 40% da altura do corpo a partir da base. As bases planas
são contínuas desde a base até o final do corpo, interrompidas apenas pelos
cinturões. Essa característica técnica permite a formação de reservas de incêndio e
consumo geral no mesmo reservatório, para atender as situações de projeto que
tenham essa exigência.

ENTRADA DE ÁGUA

RESERVA PARA INCÊNDIO
BOIA

ÁGUA DE USO GERAL

RESERVA DE INCÊNDIO

SAÍDA PARA
LIMPEZA

FILTRO

REGISTRO

ADAPTADORES

TUBULAÇÃO DE
INCÊNDIO

AS TUBULAÇÕES CONECTADAS AO RESERVATÓRIO
DEVEM ESTAR CORRETAMENTE APOIADAS OU
ANCORADAS DE MODO A NÃO TRANSMITIREM ESFORÇOS
OU SOLICITAÇÕES MECÂNICAS ÀS PAREDES DO MESMO.

UNIÃO

REGISTRO

HIDRÔMETRO

REDE PÚBLICA

ADAPTADORES

REGISTRO

TUBULAÇÃO DE
USO GERAL

GARANTIA

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.

