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DISPOSITIVOS PARA PISCINAS DE FIBRA
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Todos os dispositivos de fibra da Brustec são produzidos em ABS de alto impacto com elevado padrão de qualidade, tendo como base a norma NBR 10.339, tornando assim sua piscina
e momentos de lazer muito mais seguros. Além disso, o mesmo corpo do dispositivo de fibra serve como Retorno; Dreno ou Aspiração, o que irá mudar é apenas a tampa a ser utilizada, conforme
imagem abaixo onde temos o modelo de Tampa de cada possibilidade que este item fornece. Além disso, sua rosca é trapezoidal, tendo muito mais resistência de torque no momento de apertar
a peça, evitando também de espanar como ocorre em roscas comuns. Desta forma caso ocorrer algum erro no momento da instalação, trocando apenas a tampa do dispositivo você terá resolvido
a situação. Abaixo breve descrição dos dispositivos e sua aplicação.
Dispositivo de Retorno: Tem a função de retorno da água, que passa pelo filtro. Para isso é necessário também o uso de dispositivos de aspiração em sua piscina. Sendo que, estes
devem estar em lados opostos da sua piscina para que a água tenha maior circulação e assim tenha maior eficiência no tratamento da mesma. É necessário ainda que o dimensionamento dos
equipamentos de filtragem (motor e bomba) estejam corretos para evitar danos, levando em consideração sua vazão, dimensionamentos de canos, desenho da piscina e o uso da piscina por
exemplo. Com vazão podendo variar dependendo da motobomba entre 3000 e 5600L / Hora.
Dispositivo de Dreno / Nível: É recomendado para piscinas com vazão máxima de 1000 litros por hora. OBS: A norma atual exige no mínimo dois pontos de dreno em cada piscina
para evitar acidentes e se ligado com o skimmer terá ainda mais segurança. Este dispositivo de dreno pode ser utilizado como dispositivo de nível para evitar o transbordo de água
Dispositivo de aspiração: Para melhor aproveitamento do dispositivo e facilitar a limpeza, é necessário a utilização de mangueira e aspiradores. Vazão máxima de 9000 litros / hora.
GARANTIA: Os equipamentos BRUSTEC têm um ano de garantia a partir da NF de venda da loja, se instalados conforme normas do manual, a qual cobre somente defeitos de fábrica que
serão avaliados pelo setor de assistência técnica da empresa.
ATENÇÃO!!! Para evitar danos ao dispositivo no momento do aperto, enroscar as peças até encostar na parede de Fibra, e então girar 1/4' de volta a flange de fixação e o corpo.

