


A ducha circular Sodramar, foi desenvolvida para pessoas que desejam tor-

nar seu banho ainda mais agradável e relaxante, distribuindo jatos d’água através de

arcos que banham todo o corpo, acompanhados por uma super ducha com saída de

água independente, proporcionando uma ótima sensação de prazer e bem estar.

INTRODUÇÃO

ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO

A ducha circular Sodramar é disponível no modelo com 4 arcos de saída

d’água, antes de iniciar a instalação, identifique primeiramente todos os componen-

tes utilizados e suas respectivas quantidades.

DESCRIÇÃO

As instalações hidráulicas que possuirem a pressão d’água na entrada de

alimentação da ducha inferior a 5m.c.a (0,5kgf/cm²), deverão utilizar uma motobomba

com potência de 1/4cv, 1/3cv ou 1/2cv,  adquirida separadamente e  agindo sempre

em que a ducha for acionada, mantendo a pressão ideal de trabalho. A pressão máxi-

ma de trabalho que a ducha suporta é de 10m.c.a (1,0kgf/cm²).

IMPORTANTE
Na montagem da ducha é indispensável o uso de teflon nas conexões

roscadas, que tem a função tanto de vedar, quanto ajustar o limite de rosca para o
posicionamento dos componentes.
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INSTALAÇÃO

1° PASSO
Fixar os arcos da ducha (7), nas colunas laterais (10), através dos parafusos (9).

2° PASSO
Fixar a coluna central (8), nos arcos da ducha

(7), com auxílio da porca e vedação (6) para

rosca de Ø3/4”.

3° PASSO
Rosquear todo o conjunto do suporte da ducha

(1), com os respectivos registros (3A) e (3B) e o

“T” de entrada de água (4) no topo da coluna

central (8), com auxílio da porca e vedação (12)

para rosca de Ø1”.

4° PASSO
Rosquear a mangueira flexí-

vel (5), na porca de entrada

de água, esse componente é

opcional, e pode ser usado

apenas para adequação

dimensional no momento da

instalação.

5° PASSO
Posicione a ducha montada

no local desejado, e fixe-a no

piso através das buchas e

parafusos (11), em seguida,

rosqueie a ducha (2) no

suporte (1).
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DADOS TÉCNICOS

OBSERVAÇÃO:
Os cômodos para instalação da ducha circular, devem obedecer as dimen-

sões mínimas de 1100mm X 1100mm X 2250mm.

Devido à sua maleabilidade e ao processo de fabricação, as duchas circula-

res podem sofrer uma variação de 3 - 5cm em suas dimensões.

+-
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VAZÃO APROXIMADA DA DUCHA
0,8m³/h



A Sodramar assegura a garantia contra qualquer defeito de material
ou de fabricação que o produto apresentar no período de 12 meses contados
a partir da data de aquisição, devidamente comprovada através da nota fiscal
emitida pelo nosso distribuidor.

Durante o período de vigência desta garantia, comprometemo-nos a
trocar ou consertar gratuitamente as peças defeituosas, quando o seu exame
técnico revelar a existência de defeitos de material ou fabricação.

Para o cumprimento desta garantia, este produto deverá ser colocado
na fábrica ou no revendedor mais próximo, correndo por conta do comprador
as despesas inerentes de transporte, embalagem e seguro.

Esta garantia não se aplica a quaisquer peças ou acessórios
danificados por inundações, incêndios, componentes impróprios na instalação,
ou ainda, casos imprevisíveis ou inevitáveis.

Esta garantia também fica nula e sem efeito algum, caso este produto
seja entregue para conserto a pessoas não autorizadas.

Não nos responsabilizamos por danos ocorridos a este produto durante
o transporte.

Reservamo-nos o direito de promover alterações no produto sem prévio
aviso ao usuário.

Esta garantia somente será válida mediante a apresentação da nota
fiscal de compra emitida contra o comprador inicial.

CERTIFICADO DE GARANTIA
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R001 230318


