
MANUAL DE INSTALAÇÃO 
DUCHA DE INOX COM HIDROMASSAGEM / HIDROMASSAGEM  E CASCATA 
HIDROMASSAGEM, CASCATA E LED

PASSO A PASSO:

LIMITE DE INSTALAÇÃO NA PAREDE:

MODELO
DI05 / di15 / DI25

CONTEÚDO Da caixa

01 coluna com hidromassagem
01 chuveiro de mão com 
mangueira
02 conectores para água
quente/fria
02 nípels
02 suportes de parede com 
parafusos para fixação

roscas, parafuso e demais 
itens de instalação.

A)

B)

C)

D)
E)
F)

DIMENSÕES

ALTURA TOTAL: 168 CM
LARGURA: 20 CM
PROFUNDIDADE: 07 CM

Encaixe a(s) mangueira(s) mais longa(s) na(s) saída(s) superior(es), como na imagem;
Conecte as duas mangueiras que acompanham a caixa do produto nas entradas de água
(quente e fria) do misturador;
A outra extremidade das mangueiras que você acaba de conectar ao misturador devem ser 
ligadas nas saídas dos registros de água (quente e fria) na parede;
Conecte a mangueira do chuveiro de mão;
Fixe o apoio do chuveirinho na lateral da ducha;
Parafuse o suporte metálico na parede para na sequência pendurar o painel da ducha de 
hidromassagem.

      As mangueiras possuem 30 cm, permitindo que você instale sua ducha um pouco acima ou 
abaixo do nível do registro.
      Embora não exista um padrão, os registros geralmente estão posicionados cerca de 120 cm 
acima do chão.
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS

PRESSÃO RECOMENDADA:

ATENÇÃO

vazão indicada

5 - 12 litros/min..

ALTERNATIVA PARA AUMENTO DA PRESSÃO

Para os casos em que a coluna d’água não atinge o mínimo exigido, recomenda-se a instalação de 
pressurizador na saída da caixa d’água.

Este produto não possui resistência elétrica embutida. Sendo necessário sistema de
aquecimento externo (Gás, solar ou boiler).

MÍNIMO:

MÁXIMO:

10 metros de coluna d´água

50 metros de coluna d´água

Observação: A coluna d’água é a distância entre o nível de água na caixa e o registro da parede.

ficou alguma DÚVIDA?

Entre em contato conosco e �caremos satisfeitos
em auxiliá-lo!

EMAIL: CONTATO@SINCENET.COM.BR

FONES: (47) 3434 - 5238 | (47) 3432-0065

ENDEREÇO: Rua COPACABANA, 950 – FLORESTA – Joinville/SC

ATENDIMENTO ONLINE (VIA CHAT): www.SINCENET.com.br

?!

http://www.casinhabonita.com.br/acessorios/pressurizador

