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ALT-100

SENSOR DE NÍVEL POR INDUÇÃO SENSOR DE NÍVEL POR INDUÇÃO

Instalação

Àgua de
reposição

Sump
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Painel de controle (Tam: 10x4x7cm)
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Sensor de nível

Fusível

Entrada da bomba de reposição

Plug de energia

Entrada do conector do sensor

NOTA: Bomba de reposição e mangueira não
incluso no kit.

Funcionamento

Especificação

1. Entrada: 110V/220V - 60Hz
2. Potência Máxima de saída100W (Fusível)
3. Plug entrada da bomba 3P
4. Cabo de energia aprox. 1,5M
5. Cabo do sensor aprox. 2M
6. Fixador magnético para vidro de até 5mm

Fabricado por Aqualumini Tech - Brasil
Distribuidor por AcquaPro Importação e distribuição CNPJ 22.026.197/0001-70

comercial@acquaprodistribuicao.com.br   11 97251-1058

Segurança

Sempre desconectar da tomada antes de manusear;
Não segure ou levante o sensor ou caixa pleo do cabo;
Uso exclusivo para aquários doces e marinhos;
Nunca deixe o sensor ou caixa de controle cair;
Manter a caixa de controle sempre longe do contato
com a água ou qualquer outro líquido ou umidade;
Deixar longe do alcance de crianças;

1. Colocar o sensor de nível (g 2) no sump com o auxilio do suporte magnético com o prisma voltado para baixo de
modo que a ponta do mesmo toque no nível desejado da água (Obs: Manter o sensor sempre na vertical).
2. Conecte o plug do senso de nível na caixa de controle (g. 6) e conecte o plug da bomba de reposição (g.4).
3. Ligue o plug de energia da caixa de controle na tomada elétrica (g. 5).
4. Fixar a caixa de controle longe do contato com a água ou qualquer umidade.

Observação: Em caso de falta de água, a caixa de controle soará um Bip contínuo para aviso do problema e após
40 segundo ela irá desligar a bomba de reposição de água.

Garantia de 6 meses contra defeito de fbricação

Suporte magnético
externo
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