Instalação Comercial
1 • A instalação deve ser feita somente depois do relógio d’água ou antes da bóia da caixa d’água. Assista ao DVD que veio com o
Aquamax® para entender como ele funciona corretamente depois do relógio.
2 • Feche o registro de água para iniciar a instalação do Aquamax®.
3 • Antes de iniciar a instalação do Aquamax® você deverá fazer o teste de pressão da rede de água para identiﬁcar qual a mola que
segue na embalagem é a mais adequada para a sua instalação.
O teste deverá ser feito primeiramente com a mola que já vem dentro do Aquamax® e antes de ﬁnalizar a instalação.
4 • Para fazer o teste instale o Aquamax® no cavalete normalmente, mas somente com a parte de cima do Aquamax® (parte de
entrada d’água) conectada no cano, a parte de baixo deverá ﬁcar livre para veriﬁcar a vazão de água.
5 • Abra o registro de água e veja se a vazão de água está normal com a mola que já veio dentro do Aquamax®.
6 • Se a vazão estiver normal ﬁnalize a instalação conectando a parte de baixo do Aquamax® no cano.
7 • Caso passe pouquíssima água após a abertura do registro devido à pressão da rede ser muito baixa, você deverá desmontar o
Aquamax® e trocar a mola que veio dentro dele pela mola sobressalente que é mais leve.
8 • Para desmontar o Aquamax® e trocar a mola basta girar as extremidades em sentidos opostos que ele se abrirá ao meio.
Observe como se desmonta o Aquamax® para que a remontagem seja feita corretamente.
9 • Faça o mesmo teste de vazão d’água novamente com a outra mola. Veja se a água passa normalmente pelo Aquamax®. Caso
sim, ﬁnalize a instalação conectando a parte de baixo do Aquamax® ao cano.
OBS: Após ﬁnalizar a instalação veriﬁque se a vazão está normal nas torneiras que são diretas da rua e máquina de lavar.

Pronto! Você já identificou corretamente qual a mola certa e já está economizando.
A mola que sobrar deve ser guardada com a embalagem, para eventuais trocas futuras, caso houver mudanças signiﬁcativas de
pressão na rede.

A eﬁcácia do Aquamax® está condicionada a sua correta instalação, ou seja, tem que
ser instalado com o mola correta para o local.
Aquamax® é preventivo. A economia pode acontecer em alguns meses do ano, podendo variar entre um mês e outro, de acordo
com a quantidade de ar.
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