
MANUAL DO PRODUTO

Descarga Deslocada
PRODUTO

CÓDIGO

200960
MATERIAL

Instruções de Instalação
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Montar Tubo com RoscaEmenda T no  4", deixando 
de acordo com altura necessária para correta 
descarga do produto. Verificar tubulação de 
descarga.  

4 5 6

Montar conjunto dos Flanges e Tubo na Emenda T 
e na tubulação de Descarga. Verificar se os anéis 
o’ring estão montados corretamente no flange 
garantindo a vedação.

 Aplicar veda rosca na Porca do Suporte e montar na 
base do Sump de Tanque. Verificar se o anel o’ring da 
Porca está encaixado corretamente para vedação na 
base. Altura da orca do Suporte deve ser regulada P
levando em consideração os outros componentes e a 
tubulação de descarga.   

Aplicar veda rosca na ponta do tubo e montar de 
acordo com altura inhamento com necessária para al
o tubo de descarga. 

Instruções Normativos para Instalação
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 - O conjunto de Descarga Deslocada tem a função de interligar a tubulação de descarga ao tanque de armazenamento. A Descarga 
Deslocada permite a instalação da Válvula Anti-trasbordamento.
 
 - Os alinhamentos dos tubos e suas alturas devem estar alinhados corretamente com a tubulação de descarga e com o tanque de 
armazenamento para garantir a descarga do produto de forma segura. Caso tenha Válvula Anti-transbordamente instalada, verificar 
as alturas dos tubos para um funcionamento correto da mesma.
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-  Conjunto de Descarga Deslocada não requer operação específica para seu funcionamento, por isso, siga corretamente os passos O
  para instalação do produto.
- Para manutenção, seguir o cronograma de acordo com o equipamento onde a mesma foi instalada, observando os anéis de vedação
 assim como os componentes da mesma. 
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Instruções de Utilização e Manutenção

Alumínio
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Tubo de Carga Inferior

Tubo com Rosca 4"

      Porca do Suporte da 
Válvula Antitransbordamento

      Porca do Suporte da 
Válvula Antitransbordamento

       Emenda T -
 Descarga Deslocada

Tubo com Rosca 4"

Alinhar saída da Emenda
de acordo com o tubo
de descarga

Conjunto de Flanges

Tubo


