CERTIFICADO DE GARANTIA:
Assegura-se a este produto garantia contra qualquer defeito de fabricação que nele se apresente no período de
12 meses (3 meses de garantia por lei e 9 meses de garantia concedido pela fábrica), após emissão de nota
fiscal do consumidor final. Os serviços de garantia a serem prestados são restritos unicamente à substituição ou
conserto das peças defeituosas, desde que, a critério de um técnico credenciado, for identificado defeito de
fabricação, constando-se falha em condições normais de uso, durante a vigência desta garantia. Limitado a 18
meses da data de fabricação, descrito no número de lote identificado na placa de características do equipamento.
PARA PEÇAS DE DESGASTES NATURAIS COMO:
Selos mecânicos e rolamentos, a garantia é assegurada por 6 meses (3 meses de garantia legal por lei,
contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 3 meses de garantia concedido pela
Ferrari), contra eventuais defeitos de material ou fabricação, comprovados por laudo técnico devidamente
assinado pelo nosso Assistente Técnico Ferrari Credenciado, onde constata-se falha em condições normais de
uso durante a vigência da garantia.
A garantia torna-se nula e sem efeito se este produto sofrer qualquer dano provocado por acidente, agentes da
natureza, desgaste natural das peças e componentes, uso abusivo ou em desacordo com as instruções de
utilização fornecidos com este produto, defeitos ou danos causados pelo descuido do usuário no manuseio,
apresentar sinais de violação, ajuste ou conserto por pessoas não autorizadas ou adaptações.
Será considerada nula a garantia se este certificado apresentar rasuras ou modificações.
Os serviços acima mencionados, somente serão prestados nos locais autorizados e indicados pela Ferrari. O
proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de transporte (ida e volta) do produto a esses locais. Caso
não haja esse serviço em sua localidade, o proprietário se responsabiliza pelas despesas e riscos de ida do
produto aos locais autorizados pela Ferrari e as despesas e riscos de transporte de volta do produto ao
proprietário, é de responsabilidade da Ferrari.
O certificado, devidamente preenchido pelo revendedor, deve ser apresentado juntamente com a respectiva nota
fiscal de venda em qualquer caso de reclamação.
Nota: A garantia torna-se nula se o equipamento for devolvido sem seus respectivos acessórios, descritos na
embalagem ou no manual.
Acesse também nosso site: www.ferrarinet.com.br e conheça toda nossa linha de produtos. Sempre que
necessário, entre em contato com a Central de Atendimento Ferrari pelo telefone: (11) 2105-7500.
Observação: Caso não haja Serviço Autorizado em sua localidade, favor ligar para o telefone
(11) 2105-7500, ou acessar o site: www.ferrarinet.com.br

MANUAL DE INSTRUÇÕES

Nome do Comprador: _______________________________________________________________
CNPJ/CPF: __________________________________________________

NOTA: N° do Lote identificado na placa de características do equipamento.

Nº. Da Nota Fiscal: ________________________________________ Data: ______ /______/_______
N° de Lote Identificado na placa de características do equipamento: ___________________________
Assinatura e Carimbo do Revendedor:___________________________________________________
EMPRESA:

ATENÇÃO: Leia atentamente este manual antes de proceder com a instalação
e utilização deste produto. Antes de operar o equipamento leia cuidadosamente,
compreenda e respeite as instruções de segurança. A conexão elétrica deve ser
realizada por um eletricista qualificado e cumprirá com a Norma
Técnica ABNT NBR5410:2010 e NR10.
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As bombas não podem trabalhar com ar em seu corpo ou na
tubulação. Por esta razão, é necessário se retirar o
ar contido na bomba e em usa tubulação de sucção.
Para as bombas Acquapress que irão trabalhar com sucção
negativa. Isto é, a água vem de um nível abaixo do
bocal de sucção da bomba. Será preciso se fazer um sistema
simples de escorva, ou seja, de retirada do are da
bomba conforme abaixo: Para uma adequada retirada do ar das
bombas Acquapress, montar um by-pass na entrada do bocal de
sucção da bomba (conforme abaixo), composto de:

POSIÇÃO

DESCRIÇÃO

(A)

Plug roscável de 1”;

(B)

Luva LR 1” - Soldável e com rosca;

(C)

Tubo de PVC Soldável de 1”
com 200 mm de comprimento;

(D)

Tê – Soldável

01 - Plug roscável de 1” (pos A);
01 - Luva LR 1” - Soldável e com rosca (pos B);
01 - Tubo de 1” - com 200 mm de comprimento (pos C);
01 - Tê – Soldável (pos D)
01 - veda rosca*
*Obs.: Plug roscável, Conexões e
veda rosca, não acompanham
o produto.

PROCEDIMENTO DA
RETIRADA DO AR DA BOMBA
PARA SUCÇÃO NEGATIVA*
Após todas as tubulações e o sistema by-pass
estiverem devidamente montados. Preencher com
água o sistema by-pass até que a tubulação de sucção
e a bomba estejam completamente preenchidas com
água.
Nota:
(A)

1 - Quando o ar for sendo retirado da bomba e da
tubulação. Será percebido na tubulação de
by-pass bolhas de ar, como se a água estivesse
borbulhando;

(B)
(C)
(D)

2 – Quando a água começar transbordar da
tubulação de by-pass, signiﬁca que o sistema
está completamente escorvado;
3 – Coloque veda rosca no plug em
quantidade fartas para prevenir a
entrada de ar na tubulação quando a
bomba for ligada;
4 – Monte o plug roscado no sistema
by-pass;
5 – Ligue a bomba.

SUCÇÃO NEGATIVA*
*Nível da água, abaixo do nível
do bocal de sucção da bomba
Fotos e desenhos são meramente ilustrativos.

VÁLVULA DE PÉ:

Válvula de Pé de 1” (não acompanha);

A válvula de pé é responsável por manter a tubulação de sucção e a bomba preenchidas com água, evitando que ar retorne
para a tubulação de sucção e para a bomba. quando o sistema é desligado. Observe que quando há ar na tubulação e/ou
bomba. O sistema irá ligar mas não irá pressurizar a água.
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