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As duchas Pentair são fabricadas em alumínio e disponíveis nos tamanhos de 8” e 12” São adaptadas para qualquer ambiente, mas em 
geral são mais utilizadas nas saunas e na área de lazer próximo á piscina.

Para a instalação, preveja no local onde a mesma será instalada, uma tubulação de 1” com uma luva LR azul, esta luva de uma lado 
será colada na tubulação e no outro lado ela possui rosca em metal onde será rosqueada a haste da ducha de 8” e 12 “ com fita teflon.

Instruções de Uso

!
AVISOS

Fig 1. Medidas da Ducha de 8’’

Fig 2. Medidas da Ducha de 12’’

ATENÇÃO: Para fazer a instalação hidráulica preveja uma tubulação de 32 mm ( 1” ). A pressão de trabalho das duchas 
de 8” e 12” deve estar entre 1 a 3 kgf/cm² pressão esta que é fornecida pela companhia de abastecimento público, 
desta forma se for utilizar uma moto-bomba para pressurizar a rede de água a pressão não pode ultrapassar 3 kgf/
cm²  com vazão de 350 l/h.

ATENÇÃO: As duchas são fabricadas para trazer conforto ao usuários, pois servem para se refrescar antes de entrar 
na piscina, mas elas tem outra função muito importante que é retirar a oleosidade natural da pele, tirar a oleosidade 
proveniente do uso de protetor solar e dos óleos bronzeadores, é muito importante tirar esta oleosidade  antes de entrar 
na piscina para evitar que esta oleosidade fique depositada na superfície da água e se isto ocorrer haverá impregnação 
destes óleos nas bordas.

!
AVISOS
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Termo de Garantia

Garantia das Duchas de 8’’ e 12’’:

As duchas estão garantidas para qualquer defeito de fabricação pelo prazo de 180 dias ( 90 dias legais e 90 dias contratuais )  a contar 

da data do contrato de compra desde que comprovadamente apresentem defeitos de fabricação do material.

Não  fazem parte da garantia: Instalação inadequada, instalação com pressão acima do recomendado ( 1 a 3 kgf/cm² ), instalação com 

motobomba pressurizadora com pressão acima do recomendado, corrosão por produtos químicos, por quedas durante a instalação, 

rosqueamento inadequado da haste levando á rosca a espanar, fenômenos da natureza.

Esta garantia somente terá validade mediante a apresentação da nota fiscal de compra.

Rua Armando Tarozzo, 210 | Parque Industrial Lagoinha 

Ribeirão Preto/SP | CEP: 14095-200  

Tel. Brasil: +55 (16) 2101-7000

www.PentairSibrape.com.br

Facebook.com/Sibrape

Youtube.com/PiscinaSibrape
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Termo de Entrega de Produto

picote*
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Termo de Entrega de Produto
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Termo de Entrega de Produto



Rua Armando Tarozzo, 210 | Parque Industrial Lagoinha 
Ribeirão Preto/SP | CEP: 14095-200  
Tel. Brasil: +55 (16) 2101-7000 ou 0800 727 37 37
PentairSibrape.com.br
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