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Ler o manual de instruções!

Em caso de erros de instalação e operação, o proprietário será 
responsabilizado!
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1 Notas para o leitor
Este manual de instruções contém informações e regras de conduta para 
a operação segura e correta da Purga da cabeça doseadora V.

Tenha em atenção os seguintes princípios:

n	Leia todo o manual de instruções antes da colocação em funciona-
mento do aparelho.

n	Certifique-se de que qualquer pessoa que trabalhe com ou no apare-
lho leu o manual de instruções e cumpre as instruções.

n	Guarde o manual de instruções durante toda a vida útil do aparelho.
n	Entregue o manual de instruções a qualquer proprietário seguinte do 

aparelho.

1.1  Princípios de não-discriminação
Neste manual de instruções, sempre que a gramática permita a referên-
cia a pessoas, é usada a forma masculina. Isto serve para manter o texto 
neutro e facilmente legível. Mulheres e homens são abordados da mes-
ma forma. Pedimos a compreensão das leitoras para esta simplificação 
do texto.

1.2  Explicação das palavras de sinalização
Neste manual de instruções são usadas diferentes palavras de sinaliza-
ção em combinação com sinais de aviso. As palavras de sinalização indi-
cam a severidade dos possíveis danos físicos aquando do menosprezo 
pelo perigo:

Palavra de 
sinalização Significado

PERIGO
Significa um perigo iminente. A inobservância 
desta indicação causa a morte ou danos físicos 
graves.

AVISO
Designa uma situação potencialmente perigosa. 
A inobservância desta indicação pode causar a 
morte ou danos físicos graves.

CUIDADO
Designa uma situação potencialmente perigosa. 
A inobservância desta indicação pode causar 
danos físicos ligeiros ou danos materiais.

NOTA
Designa um perigo, cuja inobservância poderá 
causar perigos para a máquina e o seu funciona-
mento.

Tab. 1:  Explicação das palavras de sinalização

1.3  Explicação dos sinais de aviso
Os sinais de aviso simbolizam o tipo e a fonte de um perigo iminente:

Sinal de aviso Tipo de perigo

Perigo geral

Perigo devido a substâncias corrosivas

Perigo de danos na máquina ou restrições de 
funcionamento

Tab. 2:  Explicação dos sinais de aviso

1.4  Identificação das indicações de aviso

As indicações de aviso ajudá-lo-ão a identificar perigos e a evitar conse-
quências adversas.

Uma indicação de aviso está identificada da seguinte forma:

Sinal de aviso PALAVRA DE SINALIZAÇÃO

Descrição do perigo.
Consequências em caso de inobservância.

ð	A seta identifica uma medida de segurança que deverá cumprir 
para evitar o perigo.

1.5  Identificação das instruções de ação
Os pré-requisitos de ação estão identificados da seguinte forma:

ü	Um pré-requisito de ação que deverá cumprir antes de poder dar iní-
cio aos passos de ação.

@	Um meio operacional, como, por ex., ferramenta ou meio auxiliar, que 
é necessário para poder executar as instruções de ação.

As instruções de ação estão identificadas da seguinte forma:

è	Um passo de ação individual, o qual não é seguido por mais nenhum 
passo.

1. Primeiro passo de ação numa sequência de ações.

2. Segundo passo de ação numa sequência de ações.
4	Resultado do passo de ação anterior.

ü	A ação está terminada, o objetivo foi atingido.
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2 Segurança
2.1  Indicações gerais de aviso

As seguintes indicações de aviso deverão ajudá-lo a evitar perigos que 
podem ocorrer durante o manuseamento do aparelho. As medidas desti-
nadas a evitar os perigos aplicam-se em todos os casos, independente-
mente das ações concretas.

As instruções de segurança que alertam perante perigos, que podem 
ocorrer em determinadas atividades ou situações, podem ser encontra-
das nos respetivos subcapítulos.

PERIGO

Perigo de vida devido a sujidades!
Sujidades podem causar reações fortes no caso de alguns fluidos de 
dosagem (por exemplo, peróxido de hidrogénio). Certifique-se de que 
o fluido de dosagem utilizado pode ser reencaminhado para o recipien-
te de fluidos.

ð	Tenha em atenção a ficha de dados de segurança do fluido de 
dosagem.

ð	Utilize a purga da cabeça doseadora apenas quando pequenas 
sujidades do fluido de dosagem não podem resultar numa 
situação perigosa.

AVISO

Perigo devido a materiais inadequados!
Os materiais da bomba doseadora e das peças hidráulicas da instala-
ção devem ser adequados ao fluido de dosagem aplicado. Caso contrá-
rio, poderá ocorrer uma fuga do fluido de dosagem.

ð	Certifique-se de que os materiais aplicados são adequados ao 
fluido de dosagem.

ð	Certifique-se de que os lubrificantes, adesivos, materiais 
vedantes, etc., aplicados são adequados ao fluido de dosagem.

CUIDADO

Perigo na mudança do fluido de dosagem!
Uma mudança dos fluidos de dosagem pode provocar reações inespe-
radas, causando danos físicos ou materiais.

ð	Limpe bem a bomba doseadora e as peças da instalação que 
entram em contacto com o fluido antes de proceder à mudança do 
fluido de dosagem.

2.2  Perigos em caso de incumprimento das instruções 
de segurança
A inobservância das instruções de segurança pode pôr em perigo pes-
soas, bem como prejudicar o ambiente e danificar os aparelhos.

Em concreto, isto pode ter o seguinte significado:
n	Perigo para as pessoas devido a fluidos de dosagem perigosos

n	Perigo para o ambiente devido a fugas

2.3  Equipamento de proteção individual
Consoante o grau de risco do fluido de dosagem e do tipo de trabalhos a 
efetuar, deverá usar equipamento de proteção adequado. As informações 
sobre qual o equipamento de proteção necessário estão disponíveis nas 
normas de prevenção de acidentes e nas fichas de dados de segurança 
dos fluidos de dosagem.

Necessita, pelo menos, do seguinte equipamento de proteção:

Equipamento de proteção necessário

Óculos de proteção

Vestuário de proteção

Luvas de proteção

Tab. 3:  Equipamento de proteção necessário

Use o equipamento de proteção nas seguintes atividades:

n	Colocação em funcionamento
n	Colocação fora de serviço
n	Trabalhos de manutenção
n	Eliminação

2.4  Qualificação do pessoal

2.4.1  Técnicos

Um técnico é uma pessoa que, dada a sua formação especializada, co-
nhecimentos e experiência, bem como conhecimento das determinações 
aplicáveis, está apto a executar os trabalhos a ele atribuídos, e identificar 
e evitar autonomamente possíveis perigos.

2.4.2  Atividades do pessoal

A tabela seguinte apresenta quais as qualificações que o pessoal deverá 
possuir para cada uma das atividades. Apenas pessoas que disponham 
da respetiva qualificação estão autorizadas a executar estas atividades!

Qualificação Atividades

Técnicos n	Instalação
n	Eliminar avarias
n	Efetuar a manutenção

Tab. 4:  Qualificação do pessoal
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3 Utilização correta

3.1  Notas acerca da responsabilidade pelo produto

Uma utilização incorreta do aparelho pode comprometer o funcionamen-
to do aparelho e a proteção prevista. Neste caso, perde o direito à reivin-
dicação de responsabilidade!

Lembre-se de que, nos casos seguintes, a responsabilidade recai sobre o 
proprietário:

n	O aparelho é operado de forma contrária à descrita no presente ma-
nual de instruções, em especial no que se refere às instruções de se-
gurança, instruções de ação e ao capítulo “Utilização correta”.

n	Os dados relativos às condições de aplicação e ambientais (ver capí-
tulo 5 “Especificações técnicas” na página 7) não são respeitados.

n	O aparelho é operado por pessoas que não possuem qualificação su-
ficiente para a atividade em questão.

n	Não são usadas peças sobresselentes ou acessórios originais da Lut-
z-Jesco GmbH.

n	São realizadas alterações não autorizadas ao aparelho.
n	O proprietário utiliza outros fluidos de dosagem do que os indicados 

aquando da encomenda.
n	Os intervalos de manutenção e de inspeção não são cumpridos ou 

não são cumpridos conforme prescrito.
n	O aparelho é colocado em funcionamento antes de o mesmo ou a res-

petiva instalação ter sido devidamente e integralmente instalado.
n	Os dispositivos de segurança foram curto-circuitados, removidos ou 

desativados de qualquer outro modo.

3.2  Finalidade de utilização

A Purga da cabeça doseadora V permite uma dosagem sem anomalia de 
fluidos que exalam gases. Uma válvula de purga automática separa as 
bolhas de gás que entram e permite assim que a bomba volte a aspirar 
novamente de forma autónoma perante a existência de contrapressão.

3.3  Fluidos de dosagem não permitidos

O aparelho não pode ser usado para os seguintes fluidos e substâncias:

n	Fluidos gasosos
n	Fluidos radioativos
n	Fluidos sólidos
n	Fluidos inflamáveis
n	Todos os restantes fluidos que não se adequam a ser bombeados com 

a purga da cabeça doseadora

4 Descrição do produto

4.1  Volume de entrega

Compare o volume de entrega com a guia de remessa. O volume de en-
trega inclui o seguinte:

n	Purga da cabeça doseadora
n	Mangueira de retorno (2 m)

4.2  Estrutura e funcionamento

4.2.1  Estrutura do aparelho

Fig. 1:  Estrutura do aparelho

N.º Designação

1 Mangueira de retorno

2 Válvula de purga

3 Válvula de pressão

4 Válvula de aspiração

Tab. 5:  Componentes

A purga da cabeça doseadora dispõe de três válvulas de ligação. A válvu-
la de purga superior (identificada através de uma seta) destina-se ao re-
torno de uma pequena quantidade do fluido de dosagem para o recipien-
te. Isto permite transportar bolhas de gás para fora da cabeça doseadora.

Ao contrário do que se verifica nas cabeças doseadoras convencionais, a 
válvula de pressão comandada por mola encontra-se aplicada no centro.

4.2.2  Descrição do funcionamento

Durante o curso de pressão, uma parte do volume de curso e as bolhas 
de gás existentes são conduzidas de volta para o recipiente através da 
válvula de purga. Assim é possível que a bomba volte a aspirar mesmo 
em caso de existência de contrapressão.

1

3

4

2
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5 Especificações técnicas

Indicação Valor
Purga da cabeça doseadora V Tamanho

05 1 2 4 6 10 15

Capacidade de bombagem com contrapres-
são máxima

l/h 0,30 0,63 1,60 3,10 5,10 7,30 11,00

ml/curso 0,04 0,04 0,17 0,29 0,47 0,68 0,73

Pressão máxima de bombagem bar 16 8 6 3

Pressão máxima de bombagem Eco-Mode 1* bar 10 6 4 2

Pressão máxima de bombagem Eco-Mode 2* bar 6 4 2 1

Capacidade de bombagem com contrapres-
são média

l/h 0,39 0,81 1,90 3,50 5,90 8,00 13,00

ml/curso 0,05 0,05 0,20 0,33 0,54 0,74 0,86

Contrapressão média bar 8 4 3 1

Viscosidade máxima mPa∙s 20

Temperatura ambiente permitida °C 5 – 40

Temperatura permitida do fluido °C 35

Materiais
Corpo PMMA, PVC

Vedações FPM ou EPDM

Outros materiais que entram em contacto com o fluido PVDF, cerâmica, Hastelloy

Tab. 6:  Dados de desempenho

* Na operação no modo economizador de energia Eco-Mode, a capacidade de bombagem é 5 – 10% inferior do que no modo normal (com a mesma 
contrapressão).
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6 Dimensões
Todas as dimensões em milímetros (mm).

Fig. 2:  Desenho cotado

Fig. 3:  Desenho cotado com conexão de cotovelo

Ligação Material Medida Diâmetro nominal L L1

Ligação de aperto de 
mangueira

PVC

4/6 mm DN4 31 47

1/4" x 3/8" 1/4" 34 54

6/9 mm DN6 34 54

6/12 mm DN6 15 62
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7 Capacidade de bombagem

Ao utilizar a Purga da cabeça doseadora V, a capacidade de bombagem é inferior comparando com a utilização de uma cabeça doseadora normal. Para 
remover bolhas de gás da cabeça doseadora, uma parte do curso de pressão é conduzido para a mangueira de retorno.

Consequentemente, os dados regulares relativamente à capacidade de bombagem da sua bomba doseadora referidos na documentação de venda dei-
xam de aplicar-se.

Tenha em atenção as curvas de capacidade de bombagem que se seguem. As curvas mostram que capacidade de bombagem a bomba doseadora 
consegue prestar com uma determinada contrapressão. Os valores foram determinados no banco de ensaios e aplicam-se a 20 °C (68 °F) para água, 
 
com uma frequência de curso de 100%. A consistência do fluido de dosagem (densidade, viscosidade, temperatura) altera a capacidade de bombagem. 
A capacidade de bombagem real deve ser medida e ajustada sob as condições de utilização.

i
Ao medir a capacidade de bombagem em litros no lado de 
aspiração, a mangueira de retorno tem de conduzir de volta 
para o copo de medição.
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Fig. 4:  Curva de capacidade de bombagem tamanhos 05 – 4
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8 Instalação
8.1  Princípios básicos

CUIDADO

Perigo de danos pessoais e materiais!
Se a bomba doseadora for instalada abaixo ou ao mesmo nível que o 
nível do líquido no tanque de armazenamento, existe o risco de fuga 
descontrolada do meio doseador.

ð	Assegurar que a mangueira de retorno é firmemente instalada no 
tanque do reservatório acima do nível do líquido.

ð	Existe também um risco de fuga descontrolada no caso de um 
livro de diafragmas da bomba doseadora. Por conseguinte, 
recomendamos a utilização de um regulador de pressão de 
sucção.

n	A abertura de fugas da cabeça doseadora tem de estar visível, para 
que seja possível detetar uma rutura da membrana. A descarga da 
drenagem de fugas tem de ser possível numa inclinação livre.

n	Para poder verificar facilmente as condições de pressão na instala-
ção, devem ser previstas possibilidades de ligação de manómetros na 
proximidade das válvulas de aspiração e de pressão.

n	As tubagens da instalação não podem exercer forças sobre as liga-
ções e as válvulas da purga da cabeça doseadora.

n	As tubagens em aço devem estar ligadas à purga da cabeça doseado-
ra através de peças flexíveis.

n	Os diâmetros nominais das tubagens e das guarnições montadas de-
vem ser iguais ou maiores do que os diâmetros nominais das válvulas 
da purga da cabeça doseadora (válvulas de aspiração e de pressão).

n	O tubo de aspiração deve ser o mais curto possível.
n	Evite mangueiras entrelaçadas.
n	Evite laços e, consequentemente, a acumulação de bolhas de ar.

8.2  Montagem da purga da cabeça doseadora

Fig. 6:  Alinhamento da purga da cabeça doseadora

Pré-requisito de ação:

ü	A bomba doseadora foi desligada da alimentação elétrica.

ü	As peças hidráulicas da instalação foram despressurizadas.

ü	A cabeça doseadora foi lavada com um fluido não perigoso (por 
exemplo, água).

Execute os seguintes passos:

1. Desaperte os quatro parafusos (3) na cabeça doseadora com uma 
ferramenta adequada (chave de sextavado interno do tamanho 3) e 
retire a cabeça doseadora.

2. Limpe o flange da membrana da bomba doseadora.

3. Coloque a purga da cabeça doseadora em posição na bomba dosea-
dora. Tenha em atenção o sentido de fluxo.

4. Coloque os parafusos e aperte-os primeiro ligeiramente. De seguida, 
aperte os parafusos em cruz, com um binário de 180 Ncm.

NOTA

Danificação da cabeça doseadora/fuga da membrana
Se apertar os parafusos excessivamente, poderá causar danos na ca-
beça doseadora. No entanto, ao apertá-los insuficientemente, podem 
ser causadas fugas na membrana, o que vai prejudicar o funcionamen-
to.

ð	Aperte os parafusos com um binário de 180 Ncm.

5. Aperte a ligação de aperto (1) da mangueira de retorno com vedação 
na válvula de purga (2) e pressione a mangueira de retorno no respe-
tivo clipe. Certifique-se de que a mangueira não é dobrada.

6. Conduza a outra extremidade da mangueira de retorno de volta para 
o recipiente (depósito). A extremidade da mangueira de retorno tem 
de apresentar uma saída livre e não pode mergulhar no fluido de do-
sagem! Proteja a extremidade da mangueira de purga para que não 
possa sair para fora.

7. Ligue o tubo de aspiração à válvula de aspiração (5), e o tubo de 
pressão à válvula de pressão (4).

ü	Purga da cabeça doseadora montada.a

b

c
d
e
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9 Manutenção

AVISO

Queimaduras químicas ou outras queimaduras devido aos 
fluidos de dosagem!
No caso de trabalhos na cabeça doseadora, em válvulas e ligações, 
pode entrar em contacto com os fluidos de dosagem.

ð	Use equipamento de proteção individual suficiente.

ð	Lave a cabeça doseadora com um fluido não perigoso (por 
exemplo, água).

ð	Despressurize as peças hidráulicas.

ð	Nunca olhe para extremidades abertas de tubagens e válvulas 
entupidas.

9.1  Intervalos de manutenção
Nesta tabela pode encontrar uma vista geral dos trabalhos de manuten-
ção a realizar e dos respetivos intervalos. As instruções de ação relativa-
mente a estes trabalhos seguem-se nos capítulos seguintes.

Intervalo Manutenção

Regular-
mente

n	Apertar novamente os parafusos da cabeça doseadora
n	Verificar se as válvulas de purga estão bem fixas
n	Limpar as válvulas de purga
n	Verificar se existem fugas na membrana devido à ru-

tura da mesma

Após 1 
ano

n	Substituir as peças de desgaste (membranas, válvu-
las, vedações)

Tab. 7:  Intervalos de manutenção

9.2  Apertar novamente os parafusos da cabeça doseadora

è	Aperte novamente os parafusos da cabeça doseadora em cruz com 
uma chave dinamométrica.

O binário necessário é de 180 Ncm.

9.3  Substituir a membrana

d

e

c

b

a

Fig. 7:  Vista explodida da membrana e da cabeça doseadora

9.3.1  Desmontar a membrana antiga

Pré-requisito de ação:

ü	A bomba doseadora foi desligada da alimentação elétrica.

ü	As peças hidráulicas da instalação foram despressurizadas.

ü	A bomba doseadora foi lavada com um fluido não perigoso (por 
exemplo, água).

Execute os seguintes passos:

1. Desaperte os quatro parafusos (5) na cabeça doseadora com uma 
ferramenta adequada (chave de sextavado interno do tamanho 3) e 
retire a cabeça doseadora (4).

2. Com um alicate, dobre a membrana (3) na margem ligeiramente para 
cima e desaperte-a no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio.

9.3.2  Montar uma membrana nova

Pré-requisito de ação:

ü	A barra da membrana (2) e o flange da membrana (1) foram bem lim-
pos, para que a membrana nova não seja prejudicada através de re-
síduos do fluido de dosagem.

ü	Na rosca da membrana (3) foi aplicado um pouco de massa lubrifi-
cante (por exemplo, Molycote Longterm W2).

1. Aperte manualmente a membrana, no sentido dos ponteiros do reló-
gio, até estar bem assente na barra da membrana.

2. Coloque a cabeça doseadora em posição e introduza os parafusos. 
Aperte primeiro os parafusos ligeiramente. A seguir, aperte bem os 
parafusos em cruz, por exemplo, superior esquerdo – inferior direito 
– superior direito – inferior esquerdo.

NOTA

Danificação da cabeça doseadora/fuga da membrana
Se apertar os parafusos excessivamente, poderá causar danos na ca-
beça doseadora. No entanto, ao apertá-los insuficientemente, podem 
ser causadas fugas na membrana, o que vai prejudicar o funcionamen-
to.

ð	Aperte os parafusos com um binário de 180 Ncm.

ü	A membrana foi substituída.

i Após substituir a membrana ou outras peças sobresselentes 
na bomba doseadora, poderá ser necessário voltar a medir a 
capacidade de bombagem em litros.
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10 Análise de avarias
De seguida, poderá encontrar indicações relativamente à eliminação de avarias no aparelho ou na instalação. Caso não consiga eliminar a avaria, entre 
em contacto com o fabricante para determinar medidas adicionais ou envie o aparelho para fins de reparação.

Avaria Possível causa Medidas de resolução

A bomba doseadora não bombeia ou bombeia 
muito pouco

Válvula com fuga ou obstruída n	Limpe a válvula e purgue a bomba doseado-
ra.

n	Aperte as uniões roscadas.

Válvula danificada (por exemplo, esfera da 
válvula)

n	Substitua as peças danificadas ou monte 
uma válvula nova.

Tubo de aspiração obstruído (por exemplo, filtro 
na válvula de pé)

n	Limpe o tubo de aspiração.

Tubo de aspiração com fuga n	Proceda à vedação dos locais com fugas ou 
substitua peças.

Altura de aspiração demasiado grande n	Reduza a altura de aspiração.
n	Instale um dispositivo auxiliar de aspiração.

Viscosidade demasiado elevada n	Eventualmente, reduzir a concentração do 
fluido de dosagem ou aumentar a tempera-
tura.

n	Aumente a secção transversal do tubo.

Contrapressão excessiva (medida na ligação de 
pressão da bomba doseadora)

n	Limpe o injetor entupido.
n	Reduza os picos de pressão devido a tuba-

gens demasiado compridas, através da 
montagem de amortecedores de pulsações.

n	Verifique o funcionamento das válvulas de 
segurança.

Rutura ou ruturas frequentes da membrana Picos de pressão devido a aceleração em tubos 
de aspiração compridos

n	Instale um regulador da pressão de aspira-
ção.

Materiais não se adequam ao fluido de 
dosagem aplicado

n	Verifique a resistência dos materiais.

A membrana não foi aparafusada até ao 
batente na barra da membrana

n	Aperte uma membrana nova até ao batente.

Tab. 8:  Análise de avarias
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11 Carta de não objeção

Copiar a declaração, colocá-la no exterior da embalagem e enviar juntamente com o aparelho!

Carta de não objeção

Vimos por este meio entregar-lhes o seguinte aparelho doseador para reparação:

Aparelho e modelo:....................................................................... N.º artigo:.................................................................................

N.º encomenda: ............................................................................ Data de entrega:.......................................................................

Motivo da reparação: .................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Substância a transportar

Designação:.................................................................................. Irritante: Sim  Não

Propriedades: ............................................................................... Corrosivo: Sim  Não

Vimos por este meio assegurar que o aparelho foi totalmente limpo por dentro e por fora antes de enviado e que não contém substâncias 
químicas, biológicas e radioactivas prejudiciais à saúde, nem se evacuaram óleos do mesmo.

Se forem necessárias mais acções de limpeza por parte do produtor, assumiremos os custos das mesmas.

Vimos por este meio assegurar que as indicações mencionadas estão correctas e completas e que o envio foi efectuado de acordo com 
as prescrições legais.

Empresa / endereço:..................................................................... Telefone: ..................................................................................

..................................................................................................... Telefax: ....................................................................................

..................................................................................................... Email:.......................................................................................

N.º de cliente: ............................................................................... Pessoa de contacto: .................................................................

Data, Assinatura, Carimbo: ...........................................................
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12 Pedido de aplicação da garantia

Pedido de aplicação da garantia
È favor fotocopiar e enviar com o aparelho!

No caso de avaria do aparelho dentro do período de garantia, solicitamos a devolução do mesmo limpo, com o formulário de garantia 
totalmente preenchido.

Remetente

Empresa: ................................................................................................................. N.º tel.: .................................. Data:...........................

Endereço: ...................................................................................................................................................................................................

Pessoa de contacto:....................................................................................................................................................................................

N.º encomenda do fabricante: ................................................................................. Data de entrega: ........................................................

Modelo do aparelho: ............................................................................................... N.º de série: ...............................................................

Capacidade nominal /pressão nominal: .......................................................................................................................................................

Descrição da avaria: ...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Condições de utilização do aparelho
Local de utilização/Designação do equipamento: ........................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Acessórios eventualmente usados: .............................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

Colocação em funcionamento (Data): ..........................................................................................................................................................

Tempo de marcha (horas de funcionamento aprox.): ...................................................................................................................................

É favor indicar as características da instalação e anexar um esquema simples com as indicações do material, do diâmetro, do compri-
mento e da altura.
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