Manual de instalação
Rua João Álvares Soares, 1530 – Campo Belo, São Paulo – SP, Cep 04609-004, Brasil.
Site: www.generalheater.com.br / E-mail: contato@generalheater.com.br
Telefax: (011) 5044-1683

MODELO: PE60226

1. Booster - Bomba de drenagem

Modelo

PE60226

Voltagem / Freqüência

220V 50Hz / 60Hz

Altura máxima (m)

5,2 / 6,2

Potência (W)

58 / 55

Válvula de retenção

embutida

Bitola de tubo de entrada, diâmetro interno

5/8” ou 3/4”

Bitolada de tubo de saída, diâmetro interno

3/8” ou 4mm

Dimensão (LXAXP) em mm

250 x 140 x 110

2. Esquema elétrico
Corrente alternada
(220V)
Sensor de nível

Revisão
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Curva de Vazão
Elevação (m)

Marrom.
Azul

Motor

Amarelo/Verde
Sensor contra transbordo

Azul
Azul

(Conectar ponto a ou b)

Vazão (l/h)

Conectar a alimentação de
Ar Condicionado (250v 5A)

3. Aplicação

Split Teto
Booster
Booster
Split Torre

Booster
Split Cassette
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4. Conexão de entrada do Booster

Tipos de entradas: Optar por uma das duas alternativas

1

Entrada superior:

2

Entrada lateral:

Diâmetro 20mm do furo
superior
Quatro pontos superiores disponíveis para entrada de
água (Selecionar somente um dos quatros pontos
como entrada e remova o lacre com auxilio de uma
chave de fenda ou ferramenta similar) .

Entrada lateral: Atenção, somente remover o lacre
com auxilio de uma chave de fenda ou ferramenta
similar se optar esta entrada .

Entrada lateral de 3/4”

Tubo de dreno proveniente
da Evaporadora

Distancia entre a ponta do tubo e fundo do reservatório 10mm

Assegurar a perfeita conexão do tubo
utilizando a abraçadeira.

Cortar a ponta do tubo de dreno em ângulo
de 45º para evitar entupimento.

5. Conexão de Saída do Booster
Tipos de Tubos:

1

Tubo de dreno diâmetro externo
6 x 4 mm, parede rígida.
Tubo com parede rígida, diâmetro
externo 6 mm e interno 4 mm.

2 - Tubo de dreno diâmetro interno 3/8”
Tubo com diâmetro interno 3/8”

Inserir o tubo de dreno com
sobreposição mínima de 10 mm,
no tubinho siliconizado incluso na
embalagem.
Tubo (siliconizado)

Assegurar a conexão perfeita com
aperto da abraçadeira de nylon.

Assegurar a conexão perfeita
com aperto da abraçadeira de
nylon.

