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PREZADO CLIENTE, 

Por favor, leia com atenção este manual, pois tem informações 

importantes, as instruções de instalação, utilização, manutenção e 

segurança do produto. 
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INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO 

 

Passo 1: Coloque o cotovelo no orifício de saída que nos convém, cobrir outras 

saídas com tampas.  

                                                                                              

É conveniente para selar o cotovelo e tampas com cola anticalórico. 

 

Passo 2: Coloque o suporte para fixar à parede, se necessário, caso contrário, tapar 

os buracos com parafusos.  

 

Passo 3: Coloque bóia no buraco que nos convén. 

 

Passo 4: Coloque a tampa com vedação de fibra de cerâmica na base. 

 

Componentes: 

- 1 Cotovelo 90º 

- 2 Tampas para as saídas que são canceladas. 

- 1 Suporte de parede. 

- 13 Parafusos com porcas de 6 X 15 mm. (Para tampas e suporte) 

- 2  Puxador de 6 X 15 mm. (tampa superior) 

- 1 Cola anticalórico (para aplicar nas saidas) 

- Fibra cerâmica.  

- Bóia de nível de água, com guia  

ea tampa para o buraco cancelada. 
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O filtro para fumo de água é pensado para ligar a extremidade da chaminé de uma salamandra 

pellet.  

É feita de aço e a sua utilização e a instalação deve sempre estar ao ar livre e ar arejado, porque a 

sua função é a de eliminar grande parte das impurezas e não queimado e não há gases nocivos de 

combustão. 

Seu funcionamento é tão simples como dirigir a fumaça do tubo através do filtro de água; los humos 

fumos passam para o dispositivo; colidem contra a água, depositando uma grande parte das 

impurezas e não queimada, e sair a fumaça se tornar vapor de água, sendo, portanto, 

ambientalmente amigável. 

Não há necessidade de energia elétrica, basta adicionar água. 

 

CARACTERISTICAS FILTRO DE AGUA PARA SALAMANDRAS A PELLET.        

FEITO EN AÇO DE 2mm.                                                                 

ACABAMENTO EM PINTURA (EPÓXI) SECAGEM EM STUFA COR BEIG 

PESO 20 KG. EN VÂCUO 

CAPACIDADE ÂGUA 25.2 L. 

INDICADOR DE NÍVEL DE ÂGUA POR BÓIA 

CHAMINÉ LIGAÇÃO de 80 mm. (Direito, Esquerdo ou de Volta); Drenos ½" 

 

 DICAS PARA USO. 

- Para fazer o efeito de filtro, na maioria das salamandras têm de modificar os parâmetros internos 

(é aconselhável que você faça uma SAT) tem que dar mais velocidade à saída dos gases de 

escape (para mais informações, contacte o seu instalador autorizado salamandra)  

- Verifique que a equipe sempre tem água, a bóia que inclui informa se você ou não. Em nenhuma 

água não terá um funcionamento correcto. 

- Aproximadamente a cada mês, você deve executar uma limpeza do equipamento, conexão fumo 

e chaminé e uma percepção de que eles não estão entupidos e após o período de paragem 

prolongada. 

- Limpe o exterior e interior com um pano úmido. Não utilize produtos de limpeza que podem 

danificar a pintura e / ou levar a odores indesejados durante a operação. 

 - Instalação deve sempre estar ao ar livre e ar arejado, porque a sua função é a de eliminar grande 

parte das impurezas e não queimado e não há gases nocivos de combustão. 

- Você só pode usar peças de reposição originais e recomendadas pelo fabricante. 

 

AVISOS E SEGURANÇA . 

-Não fazer algumas mudanças na equipe, ele perderia toda garantia. 

-Os gases de escape deve ser sempre livre de bloqueio. 

- Eles devem estar equipados com meios de protecção, tais como distância de segurança e 

isolamento em seu caso. 

- O equipamento não deve ser instalado em um lugar onde há circulação de pessoas. 

- Manter fora do alcance das crianças. 

- Sempre deixe um pouco de fumaça a cada inicialização. 

- Limpezas e manutenção deve ser feito com equipamento de frio.  

 

É normal que os primeiros usa a fumaça e um odor. 

 


