DICAS DE INSTALAÇÃO
TANGO SOLAR
INTERFACE DO VARIADOR DE FREQUÊNCIA

Ø interno
> 25,4 (ex. cobre 1”)

Desnível do fundo da caixa d’água
até o topo boiler > 50 cm
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Ø 1”

> 60 cm Ø1½”
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> 1m Ø1½”
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Boiler em desnível

Ø 1”

Tubulação de consumo

4
7

Sifão > 30 cm
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By-pass
Válvula de esfera

Vazão 15 l/min

Água fria

Ø 1”

água quente

3

Ø 1”
Pressurizador
Água quente

7

By-pass
Válvula de esfera

Pressurizador
Água fria

1 – A tubulação que alimenta o boiler não deve ser compartilhada com a tubulação de
sucção do pressurizador de água fria;
2 – RESPIRO: O ideal é que a tubulação de respiro esteja localizada pré-boiler. Caso o
respiro esteja localizado na saída de consumo, deve haver uma seção de pelo menos 1m,
com diâmetro de Ø1½”, tendo como ideal, o respiro posicionado no meio deste tubo. A
seção vertical do respiro também deve ter no mínimo 60cm, com diâmetro de Ø1½”,
criando assim um “bolsão” de água, para evitar retorno de ar. O material da tabulação de
consumo deve suportar temperaturas de 70°C ou mais. Ex.: CPVC, COBRE, PPR.
3 – A conexão para mistura das águas deve ser em “Y” e não em “T”;
4 – O material da tubulação de alimentação do boiler deve suportar temperaturas de 70°C
ou mais. Ex.: CPVC, COBRE, PPR.
5 – Recomendável o uso de torneira boia de alta vazão para melhorar a velocidade de
abastecimento da caixa d’água;

Para informações mais detalhadas, consulte o Manual de Instalação do equipamento.
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Tubulação de consumo
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(ex. cobre 1”)

5

Alimentação para
painéis solares

Lâmina d’água

Retorno: painéis solares

Respiro
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6 – Geralmente boilers de baixa pressão não contém “pescadores”. É recomendável instalar
tubo para esta funcionalidade;
7 – Recomendável que válvulas para by-pass sejam feitas com esfera e de aço, para evitar
pequenos vazamentos;
8 – Tubulação de alimentação do boiler deve ter diâmetro mínimo de Ø1½”;
9 – É recomendável que a temperatura máxima do boiler não ultrapasse 70°C;
10 – Ideal que o chuveiro tenha uma boa vazão, visando melhor equilíbrio hidráulico.

Nota: O não cumprimento das posições corretas de instalação poderá causar danos
prematuros ao equipamento. Consulte o Manual de Instalação.
Aviso de Modificação: Caso a bomba seja alterada, modificada e/ou utilizada de maneira
incorreta, que esteja em desacordo com este guia ou com o manual de instruções, o
fabricante não fornecerá garantia e não se responsabilizará por nenhum dano causado.
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Conheça o SOS ROWA, a forma
mais rápida de tirar suas dúvidas.
Tenha acesso direto ao nosso
time técnico, sem burocracias e
sem perder tempo. Tire dúvidas
em tempo real com um de nossos
especialistas.
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