




COMPONENTES

Modelo P110AB 

Potência (W) 120 

Tensão (V) 127 ou 220 

Frequência (Hz) 60 

Corrente (A) 0,94 / 0,54  

Acionamento Manual / Automático 

Vazão média (l/min.) 16 

Pessão máxima (m.c.a.) 11 

Temperatura máxima de 
operação 

40°C 

Peso Líquido (Kg) 2,9 

Conexões (Pol) ¾” 

Dimensões (LxAxP) (mm) 160 x 140 x 105 

 





POSICIONAMENTO



Figura 4



POSIÇÃO DA CHAVE 
DE COMANDO 

FUNCIONAMENTO 

MANUAL 
O mini -pressurizador opera de forma contínua. Nesta posição pelo menos um 
ponto de consumo devera estar aberto. Caso contrário o produto poderá ser 
dani ficado. 

DESLIGADO Mini-pressurizador desligado 

AUTOMÁTICO 
O mini -pressurizador será acionado automaticamente ao abrir um consumo 
(ex: torneira , ducha, etc.) 

 



Segue abaixo a tabela de recomendações caso sua 
bomba apresente algum problema:

MANUTENÇÃO

TABELA 3 - Causas e Soluções.

PROBLEMA CAUSA SOLUÇÃO 

 
A bomba não liga. Seletor na posição Desligado. 

Mude o seletor para Manual ou 
Automático.* 

Fluxo de água inferior a 1,5 
l/min.  

Mude o seletor para Manual. 

Falha no fornecimento de 
energia. 

Verifique possíveis conexões elétricas 
frouxas.* 

Bomba travada. 

Feche o registro geral e remova a 
tampa de purga, depois gire o eixo 
com uma chave de fenda inserida na 
ranhura do eixo da bomba.* 

Impurezas no sensor de fluxo de 
água. 

Remova o cabeçote da bomba, a 
tampa do sensor de fluxo e limpe as 
peças. * 

 
A bomba funciona, mas não 
produz pressão. 

Registro principal fechado. Abra o registro principal.* 

Ar na tubulação/ sistema. 
Purgar a rede para eliminar o ar, 
deixe a bomba funcionar com um 
ponto de consumo aberto.* 

Impurezas dentro da bomba. 
Desmonte a bomba e limpe seus 
componentes. 

 
Ruído excessivo na bomba.  Ar na tubulação/ sistema. 

Purgar a rede para eliminar o ar, 
deixe a bomba funcionar com um 
ponto de consumo aberto.* 

 
A bomba não desliga ao 
fechar a torneira. 

Seletor na posição manual . 
Mude o seletor para Desligado ou 
Automático.* 

Impurezas no sensor de fluxo de 
água. 

Remova o cabeçote da bomba, a 
tampa do sensor de fluxo, e limpe as 
peças. * 

 








