Capacidade(l) (A) cm

(B) cm

(C) cm

(D) cm

(E) cm

Peso Vazia (kg) Peso Cheia (kg)

500

72

59

124

123

96

10

510

1000

95

74

152

150

121

17

1017

DIMENSÕES

CAIXA BÁSICA

(A) Altura Com Tampa | (B) Altura Sem Tampa | (C) Diametro Com Tampa
| (D) Diametro Sem Tampa | (E) Diametro Da Base

*Medidas aproximadas. Variação de até 5cm.

ONDE INSTALAR?
Base plana, limpa, lisa e nivelada.
A caixa deve estar totalmente apoiada sobre a base.
Base de assentamento deve ter 10cm a mais de diâmetro
do que a caixa.
Não deve ser instalada sobre madeira com o espaçamento
entre elas. Se for instalada sobre madeiras elas devem ter
a mesma espessura e sem espaçamento..
Não deve ser instalada sobre pedras ou materiais que
possam perfurar o produto.
Instalações sob telhados devem ter aberturas para
ventilação.
Evite locais úmidos.
Instale com no mínimo 60cm de espaço livre em torno da
caixa.

Instalação
COMO LEVAR À LAJE?
Retire a tampa.
Faça a perfuração para instalação de flange,
utilizando uma serra copo adequada.
Passe uma corda pela flange de saída inferior.
Amarre a corda.
Lance a ponta livre da corda à laje e leve até
colocá-la em cima.
Suba em posição vertical de acordo com a
ilustração ao lado.

60cm

60cm

60cm

ADAPTADORES (FLANGES)
Base plana com perfuração indicativa
para instalar válvula boia. (atrás)

PARA INSTALAR TUBULAÇÃO DE SAÍDA

TUBO

ADAPTADOR

Limpe a caixa antes da instalação usando apenas
sabão neutro e uma esponja macia.
Limpe a cada 6 meses ou conforme orientações da
companhia de saneamento básico local.

APLICAR VEDA ROSCA

MANUTENÇÃO/LIMPEZA

FLANGE

Bases planas para instalação
de flange de até 2” (60mm)

Essa caixa não vem com flange de fábrica, mas possui marcações
indicativas para você fazer a instalação correta.
Após já ter feito a perfuração com a serra copo para instalação da
flange, aplique a fita veda rosca em uma porca plástica.
Rosqueie na flange que você adquiriu.
Não aperte excessivamente.
Instale os adaptadores (PVC ou metálico) na flange para que possa
ser conectado o tubo de saída.
Aplique a fita veda rosca nas conexões.
Para instalação da válvula boia Acqualimp não é necessário
modificar o furo que já vem na caixa d'água. Para válvulas boia de
outras marcas é necessário a adaptação de uma flange.

Esquema Completo
de Instalação

LADRÃO
REGISTRO

BOIA

ADAPTADORES

SAÍDA PARA
ALIMENTAÇÃO

FILTRO

UNIÃO

REGISTRO

HIDRÔMETRO

REDE PÚBLICA

ADAPTADORES

ENTRADA DE ÁGUA

APROVEITE E ADQUIRA TAMBÉM A VÁLVULA
BOIA E O FILTRO DE ENTRADA ACQUALIMP.
PRODUTOS QUE VÃO GARANTIR MAIS E
MELHOR ÁGUA PARA VOCÊ E SUA FAMÍLIA.

PARA INTERLIGAR CAIXAS D’ÁGUA

ENTRADA DE ÁGUA

LADRÃO

LADRÃO

ENTRADA DE ÁGUA

Siga o esquema abaixo.

REGISTRO

REGISTRO

SAÍDA DE ÁGUA

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.

