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PROMAX 
MANUAL DE INSTRUÇÕES 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 
 

1. Distribuidor 
2. Tubo de sucção 2 m (1 rolo para cada produto) 
3. Tubo de descarga (2 m para modelos 14/16 e 30 l/m ou tubo de descarga em forma de “S” para modelo 4 l/m, para enchimento do 
frasco  pulverizador) 
4. Suporte do tubo (apenas para tubos com um comprimento de 6,5 pés) 
5. Conjunto (Kit) de instalação completo: 

- Terminais em material plástico (2 para cada produto) 
- Pontas de medição (1 bolsa para cada produto) 
- Filtro inferior e conjunto de válvula de não-retorno (1 para cada produto) 
- Peso cerâmico (1 para cada produto) 
- Ancoragens (3 unidades) 
- Parafusos (3 unidades) 
- Anilhas (3 unidades) 
- Acoplador (para ligar duas ou mais unidades) 
- Junta macho ¾” GÁS 
- Etiquetas adesivas para a identificação do produto (1 tabela para cada produto) 

 

 

 

 

 

 

Accionamento com 
apenas uma mão 

Produto individual 
[apenas modelos 4 l/m] 

Accionamento com 
apenas uma mão 

4 Produtos 
[apenas modelos 4 l/m] 

Accionamento por botão 
Produto individual 

[modelos 4, 14/16, 30 l/m] 
 

Accionamento por botão 
4 Produtos 

[modelos 4, 14/16, 30 l/m] 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: 
Ligação da alimentação 
hidráulica 

Possível à direita ou à esquerda 
Tipo de ligação Macho GÁS ¾”  

Tipo de desconexão 
F-Gap (Membrana flexível) 
A-Gap (Desconector físico, visível) 

Fluxo (tubo de Venturi) 4 l/m 
(Cinzento) 

14/16 l/m 
(Amarelo) 

30 l/m 
(Azul) 

Sistemas de activação 
Botão Interruptor (enchimento com 

uma mão) 

n° de entrada para o 
produto 1 (modelos B1 e S1) 4 (modelos B4 e S4) 

Dimensões máximas A = 22 cm L = 10 cm P = 12 cm 

Pressão de exercício 
Mín. 1 bar Máx. 9 bar 
Ideal: 2 - 4 bar 

Temperatura Máx. 160 °F  (70 °C) 

Anotações Possibilidade de adicionar outros módulos após a instalação 

 
 
LER ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ANTES DE EFECTUAR A INSTALAÇÃO: 

 

I São indicados, a seguir, os correctos procedimentos para a instalação dos distribuidores. 

I NÃO INSTALAR se o aparelho for exposto directamente a vapores ou fumos químicos. 
Não colocar em proximidade de fontes de calor. 

I PROTEJA-SE utilizar o vestuário e os óculos de protecção durante a instalação ou a 
manutenção do sistema; tomar todas as medidas precaucionais necessárias. 

I SEGUIR AS INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA E MOVIMENTAÇÃO do produtor químico. 

I DIRECCIONAR O TUBO DE DESCARGA FLEXÍVEL EXCLUSIVAMENTE PARA UM 
ESPECÍFICO CONTENTOR, atenção para não direccioná-la para si próprio ou para outras 
pessoas. 

I CALIBRAR A DOSAGEM de acordo com as instruções do fabricante. 

I Esta unidade é dotada de um dispositivo anti-refluxo, com o fim de evitar a contaminação da 
alimentação hidráulica. Os padrões de conformidade locais podem variar. Algumas jurisdições 
podem exigir a instalação de um dispositivo anti-refluxo no ponto de entrada da água do sistema. 

I A pressao maxima de trabalho é de 9Bar e é tomada como uma pressao estatica que pode ser 
alcançada progressivamente. Golpes de ariete que excedam so 9Bar, resultantes da abertura 
subita de uma valvula ou qualquer outra causa na instalaçao, podem  danificar o equipamento. É 
aconselhavel  utilizar  um redutor de pressao em linha quando estas condiçoes estiverem 
presentes. O fornecimento de agua deve ser desligado quando o equipamento nao esta em uso. 

i  INSTALAR O DISTRIBUIDOR a uma altura de aproximadamente 1,5 m a partir do piso e em 
proximidade dos contentores de produtos químicos, para facilitar as operações e o uso. 
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INSTALAÇÃO DE UMA UNIDADE INDIVIDUAL: 
 

Fase 1 

 
Utilizar o estribo para marcar a 
posição dos furos de montagem. 
Realizar o trabalho com a 
berbequim para os suportes ¼” e 
fixar o estribo utilizando os 3 
parafusos fornecidos de fábrica. 

 

Fase 2 

 
 
Encaixar o sistema ao estribo e 
fazê-lo deslizar nas guias… 

Fase 3 

 
 
…até ouvir o clique da lingueta 
superior. 

Fase 4 

 
 
Inserir o tubo de descarga (de 6,5 pés ou tubo em forma 
de “S”) na junta corrugada e fixá-lo correctamente. 
 

Fase 5 

 
 
Conectar o tubo de alimentação, apertando 
firmemente com as pinças. 
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INSTALAÇÃO DE DUAS OU MAIS UNIDADES: 
 

Fase 1A 

 
 
Para instalar um sistema de duas 
ou mais unidades, iniciar 
montando o primeiro estribo na 
parede, conforme indicado na 
fase. 
1. A seguir, inserir o segundo 
estribo no trilho-guia lateral 
esquerdo do estribo 1, deixando-
o deslizar de cima para baixo, até 
obter um correcto alinhamento e 
fixação de ambas as peças. 
 

Fase 2A 

 

 
Desbloquear o lado esquerdo do 
primeiro sistema colocando seu 
gancho posterior na posição mais 
externa possível, conforme 
mostrado, e remover a tampa 
terminal. 
 

Fase 3A 

 

 
Desbloquear o lado direito 
do segundo sistema 
colocando seu gancho na 
posição mais externa 
possível, conforme 
mostrado, e remover o 
ponto de conexão da água. 
 

Fase 4A 

 

 
Inserir a junta de acoplamento na 
primeira unidade, conforme 
mostrado. 
 

Fase 5A 

 

 
Acoplar a segunda unidade à 
primeira. 

Fase 6A 

 
Inserir o sistema 
combinado nos estribos e 
completar a instalação 
conforme indicado 
anteriormente no capítulo 
3. 
 

 
 

1 
2 
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Water

Water
+

Chemical
tank

Chemical
graduated
tank

TUBO DE SUCÇÃO E INSTALAÇÃO DA PONTA: 
 

Fase 7 

 
Seleccionar uma ponta 
apropriada e introduzi-la 
completamente no eixo 
entalhado, conforme mostrado 
na figura. 
 
Para escolher a ponta correcta, 
observar a tabela de pontas 
mostrada a seguir. 

Fase 8 

 
Conectar o tubo de sucção 
firmemente ao eixo entalhado, 
conforme mostrado na figura. 

 

Fase 9 

 
 
Definir o comprimento necessário 
e recortar o tubo. Conectar a 
válvula de fundo/filtro de cor 
amarela ao tubo, conforme 
mostrado na figura. Deslizar o 
peso cerâmico ao longo do tubo e 
encaixá-lo, a seguir, o máximo 
possível ao eixo entalhado da 
válvula de fundo/filtro. 

Fase 10 
Calibração da ponta: 
1. Preencher um cilindro graduado 
com o produto concentrado. 
2. Consultando a tabela presente 
no manual, seleccionar e inserir a 
ponta que mais se aproxima à 
relação de diluição desejada. 
3. Inserir o tubo de sucção no 
cilindro graduado. 
4. Colocar o tubo de saída em um 
contentor aberto e premir o botão 
ou a alavanca para activar o 
sistema. 
Extrair o produto até preencher 
completamente o tubo de sucção. 
5. Desligar o sistema e inserir o 
tubo de descarga em um contentor de 5 litros. 
6. Marcar o nível de produto no cilindro graduado. 
7. Reactivar o sistema até que o contentor de 5 litros seja 
inteiramente preenchido. 
8. Desligar o sistema e verificar a quantidade de produto 
presente no cilindro graduado. 
9. A diferença dos níveis entre os pontos 6 e 8 está a indicar a 
quantidade de produto misturada por litro.  

Fase 11 

 
 
Utilizar uma abraçadeira para 
cabos para fixar o tubo ao eixo 
entalhado. Relativamente ao 
selector de 4 produtos, repetir as 
operações de 7 a 11 para cada 
produto. 

 
 
 
 
 
 
 

PESO 
CERÂMICO 
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FUNCIONALIDADES HIDRÁULICAS - RELAÇÕES DE DILUIÇÃO 
I Anotação: As seguintes relações de diluição devem ser consideradas apenas como referência 

inicial.  
Normalmente, são necessários ajustes in loco devido a factores variáveis tais como o fluxo/a 
pressão da água, a distância entre o contentor do produto e a junta de entrada, o grau de 
viscosidade do produto. 

Cor da 
ponta:

Diâmetro 
(mm):

Oz/Gal 
(Onças 

por 
galão)

gr/lt % Oz/Gal gr/lt %

Nenhuma 
ponta

\ 50,1 411,7 41,2 2,4 :1 21,6 177,3 17,7 5,6 :1

Cinzenta 3,25 46,6 382,7 38,3 2,6 :1 20,8 171,0 17,1 5,9 :1

Preta 2,54 43,7 359,0 35,9 2,8 :1 19,5 160,1 16,0 6,3 :1

Bege 1,78 32,3 265,8 26,6 3,8 :1 14,4 118,2 11,8 8,5 :1

Vermelha 1,32 20,1 165,2 16,5 6,1 :1 9,2 75,3 7,5 13,3 :1

Branca 1,09 13,0 106,8 10,7 9,4 :1 6,0 49,4 4,9 20,2 :1

Azul 1,01 11,5 94,8 9,5 10,6 :1 5,2 42,7 4,3 23,4 :1
Castanho 

claro
0,88 8,7 71,2 7,1 14,0 :1 3,9 31,8 3,2 31,5 :1

Verde 0,71 6,1 49,9 5,0 20,0 :1 2,3 19,0 1,9 52,6 :1

Alaranjada 0,63 5,1 42,2 4,2 23,7 :1 1,8 14,6 1,5 68,5 :1

Castanho 0,58 3,4 28,1 2,8 35,6 :1 1,5 12,5 1,3 80,0 :1

Amarela 0,51 3,3 27,1 2,7 36,9 :1 1,3 10,4 1,0 96,2 :1

Verde água 0,46 2,6 21,6 2,2 46,3 :1 1,0 8,3 0,8 120,5 :1

Violeta 0,36 1,3 11,0 1,1 90,9 :1 0,6 4,6 0,5 217,4 :1

Rosa 0,25 0,7 5,5 0,6 181,8 :1 0,3 2,5 0,3 400,0 :1
Transparent

e
\

Verde limão 0,228 0,52 4,30 0,43 233 :1 0,26 2,10 0,21 476 :1

Borgonha 0,208 0,37 3,00 0,30 333 :1 0,19 1,60 0,16 625 :1
Cor-de-
abóbora

0,168 0,28 2,30 0,23 435 :1 0,15 1,20 0,12 833 :1

Cobre 0,155 0,19 1,60 0,16 625 :1 0,10 0,80 0,08 1250 :1

Cor da 
ponta:

Diâmetro 
(mm):

Oz/Gal 
(Onças 

por 
galão)

gr/lt %

Nenhuma 
ponta

\ 5,4 44,6 4,5 22,4 :1

Cinzenta 3,25 5,3 43,5 4,4 23,0 :1

Preta 2,54 5,2 42,6 4,3 23,5 :1

Bege 1,78 3,8 31,2 3,1 32,1 :1

Vermelha 1,32 2,5 20,4 2,0 49,0 :1

Branca 1,09 1,7 14,0 1,4 71,4 :1

Azul 1,01 1,5 12,0 1,2 83,3 :1
Castanho 

claro
0,88 1,2 9,5 1,0 105,3 :1

Verde 0,71 0,8 6,3 0,6 158,7 :1

Alaranjada 0,63 0,7 5,6 0,6 178,6 :1

Castanho 0,58 0,5 4,2 0,4 238,1 :1

Amarela 0,51 0,4 3,6 0,4 277,8 :1

Verde água 0,46 0,3 2,6 0,3 384,6 :1

Violeta 0,36 0,15 1,2 0,1 833,3 :1

Rosa 0,25 0,12 1,0 0,1 ##### :1
Transparent

e
\

Verde limão 0,228 0,09 0,70 0,07 1429 :1

Borgonha 0,208 0,06 0,50 0,05 2000 :1
Cor-de-
abóbora

0,168 0,04 0,30 0,03 3333 :1

Cobre 0,155 0,02 0,20 0,02 5000 :1

As relações de diluição referem-se a 
uma pressão dinâmica equivalente a 

2,76 bar, com produtos com 
viscosidade inferior à da água.

Modelo 4 lt/min Modelo 14 lt/min 

PONTA DE 
MEDIÇÃO 
PADRÃO

Relação Relação

Nenhum furo Nenhum furo

PONTA 
ULTRAFINA

Flex-Gap

Flex-GapAs relações de diluição referem-se a 
uma pressão dinâmica equivalente a 

2,76 bar, com produtos com 
viscosidade inferior à da água.

PONTA DE 
MEDIÇÃO 
PADRÃO

PONTA 
ULTRAFINA

Modelo 30 lt/min 

Relação

Nenhum furo
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Cor da 
ponta:

Diâmetro 
(mm):

Oz/Gal 
(Onças 

por galão)
gr/lt % Oz/Gal gr/lt %

Nenhuma 
ponta

\ 38,8 319,0 31,9 3,13 :1 15,6 128,2 12,8 7,80 :1

Cinzenta 3,25 38,7 318,0 31,8 3,14 :1 15,5 127,7 12,8 7,83 :1

Preta 2,54 37,9 311,2 31,1 3,2 :1 12,5 102,8 10,3 9,7 :1

Bege 1,78 30,8 253,3 25,3 4,0 :1 12,0 98,5 9,9 10,2 :1

Vermelha 1,32 21,9 179,6 18,0 5,6 :1 9,4 77,3 7,7 12,9 :1

Branca 1,09 14,7 120,9 12,1 8,3 :1 6,3 51,6 5,2 19,4 :1

Azul 1,01 12,7 104,2 10,4 9,6 :1 5,5 45,2 4,5 22,1 :1
Castanho 

claro
0,88 8,7 71,1 7,1 14,1 :1 4,5 36,8 3,7 27,2 :1

Verde 0,71 6,7 55,1 5,5 18,2 :1 3,1 25,7 2,6 38,9 :1

Alaranjada 0,63 5,1 42,0 4,2 23,8 :1 2,3 19,0 1,9 52,6 :1

Castanho 0,58 4,3 35,5 3,6 28,2 :1 2,2 18,1 1,8 55,3 :1

Amarela 0,51 3,8 31,5 3,2 31,8 :1 1,8 14,8 1,5 67,6 :1

Verde água 0,46 2,8 23,0 2,3 43,5 :1 1,5 12,0 1,2 83,3 :1

Violeta 0,36 1,6 13,0 1,3 76,9 :1 1,1 8,7 0,9 114,9 :1

Rosa 0,25 0,8 6,5 0,7 153,9 :1 0,7 5,5 0,6 181,8 :1

Transparente \

Verde limão 0,228 0,51 4,20 0,42 238 :1 0,21 1,70 0,17 588 :1

Borgonha 0,208 0,40 3,30 0,33 303 :1 0,16 1,30 0,13 769 :1
Cor-de-
abóbora

0,168 0,34 2,80 0,28 357 :1 0,12 1,00 0,10 1000 :1

Cobre 0,155 0,29 2,40 0,24 417 :1 0,09 0,70 0,07 1429 :1

As relações de diluição referem-se a 
uma pressão dinâmica equivalente a 

2,76 bar, com produtos com 
viscosidade inferior à da água.

PONTA 
ULTRAFINA

PONTA DE 
MEDIÇÃO 
PADRÃO

Relação Relação

Nenhum furo Nenhum furo

Modelo 4 lt/min Modelo 16 lt/min 

Air-Gap

 
 

 

i Anotação: Os dados relativos à diluição indicados são determinados sob uma pressão de 2,76 bar 
e um fluxo equivalente a 20 l/m.  
Para definir o fluxo desejado pode ser necessário instalar um dispositivo regulador nos casos de 
altos valores de pressão de distribuição. Se as propriedades do fluxo mínimo e máximo não estão 
disponíveis, solicitar a intervenção de um técnico hidráulico.  

i O volume de fluxo, a partir da tubagem, necessário para obter um fluxo óptimo no tubo Venturi é: 
- Venturi cinzento, 4 l/m de fluxo nominal - São necessários pelo menos 14/16 l/m a partir da 
tubagem 
- Venturi amarelo, 14/16 l/m de fluxo nominal - São necessários pelo menos 27 l/m a partir da 
tubagem 
- Venturi azul, 30 l/m de fluxo nominal - São necessários pelo menos 45 l/m a partir da tubagem 
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DETECÇÃO DE AVARIAS 
 

Problema Causa Solução 
O sistema não 
distribui a solução 

 1. Filtro de entrada do ar obstruído  1. Limpá-lo ou substituí-lo se necessário 

 2. Pressão da água excessiva  2. Utilizar um dispositivo regulador em caso de valores de 
pressão superiores a 9 bar 

 3. Pressão da água insuficiente  3. 1 bar é a pressão mínima necessária. Se não disponível, 
consultar um técnico hidráulico 

 4. O tubo Venturi está obstruído  4. Imergir o tubo Venturi em água quente e inspeccioná-lo 
visualmente, extraindo cuidadosamente eventuais corpos 
estranhos. Substituir o conjunto se necessário. 

 5. Válvula de activação obstruída 
por minerais 

 5. Imergir o conjunto de válvula em uma solução à base de água 
quente e um produto anti-calcário. Substituir o conjunto se 
necessário. 

O fluxo de água não 
se interrompe. 

1.   A válvula de activação é 
obstruída por minerais ou por 
outros corpos estranhos presentes 
na água 

1. Para limpar, imergir os elementos da válvula e seu 
alojamento no produto anti-calcário Substituir o conjunto se 
necessário 

Perdas a partir da 
válvula de activação 

1. A tampa da válvula não está 
firmemente acoplada 

1. Apertar manualmente a tampa da válvula até eliminar as 
perdas 

2. Posição incorrecta 2. Reposicionar a válvula ou substituí-la se necessário 

Perdas a partir das 
juntas e/ou da tampa 

1. Anel de vedação (O'ring) da 
guarnição da junta e/ou 

da tampa ausente  

1. Inserir o anel de vedação ou substituir o inteiro conjunto 

2. Os anéis O'ring das conexões ou 
a tampa estão danificados 

2. Substituir o anel de vedação ou o inteiro conjunto 

Perda a partir do 
dispositivo anti-refluxo 

1. Membrana flexível danificada 1. Substituir o desconector 

Esguichos e/o perdas 
a partir do desconector 
A-Gap 

1. Camada de calcário ou 
sujidades no bico aspersor 
superior do desconector 

1. Imergir em água quente com a adição de um produto anti-
calcário para remover os resíduos Substituir se necessário 

2. Tubo Venturi recoberto de 
calcário ou sujo 

2. Imergir em água quente com a adição de um produto anti-
calcário a fim de limpá-lo Substituir se necessário 

3. Acumulação de resíduos ou 
obstrução do tubo de descarga 

3. Limpar o tubo para eliminar as restrições 

4. O tubo de descarga está acima 
do distribuidor 

4. Certificar-se de que o tubo de descarga distribua a uma 
posição inferior a do aparelho, evitando eventuais fenómenos de 
contra-pressão 

Concentração 
imprópria de 
substâncias 
químicas ou 
ausência de sucção 

1. Pressão da água insuficiente 1. 1 bar é a pressão mínima necessária. Verificar as opções da 
instalação 

2. Ponta de medição obstruída 2. Substituir a ponta 

3. Válvula de fundo obstruída 3. Imergir em água quente, limpar manualmente ou substituir 

4. Tubo Venturi ou desconector 
obstruído 

4. Imergir em água quente com a adição de um produto anti-
calcário a fim de limpá-lo Substituir se necessário 

5. Perdas de ar na tubagem de 
sucção da substância química 

5. Verificar a inteira linha. Substituir os tubos, verificar as juntas e 
as abraçadeiras 

6. O produto é demasiado denso 6. Substituir o tubo de sucção. Empregar um tubo de maior 
diâmetro (é necessário um acoplador ¼” x 5/16”) 

7. O contentor do produto está 
demasiado afastado do sistema 

7. A instalação padrão prevê o posicionamento do reservatório a 
uma distância máxima de 1,5 m 

8. Excesso de concentração 8. A ponta não é idónea ou não foi inteiramente inserida. (As 
variações da pressão podem provocar uma alteração das 
recomendações da tabela) 

Mesmo após o 
fechamento da 
válvula, o sistema 
continua a sugar a 
substância química  

1. O reservatório da substância 
química encontra-se a uma posição 
mais alta em relação a do 
distribuidor, causando o efeito de 
sifonagem 

1. Deslocar o contentor de substância para um ponto inferior ao 
de descarga do distribuidor 
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Peças sobressalentes 
 
 

 
 
 

n° Descrição 
1 Alojamento (partes posterior + anterior) 

2 

Painel liso Botão 1P 
Painel liso Interruptor 1P 
Painel liso Botão 4P 
Painel liso Interruptor 4P 

3 Estribo de montagem sobressalente 
4 Conjunto sobressalente do botão completo 
5 Conjunto sobressalente do interruptor completo 
6 Conjunto sobressalente do selector completo 

7 Conjunto sobressalente da válvula de activação 
completo 

8 

Conjunto sobressalente do tubo Venturi cinzento 1 
GPM (4 l/m) completo 
Conjunto sobressalente do tubo Venturi amarelo 4 
GPM (14/16 l/m) completo 
Conjunto sobressalente do tubo Venturi azul 8 GPM 
(30 l/m) completo 

9 Conjunto sobressalente do desconector F-Gap 
completo 

10 

Conjunto sobressalente do desconector A-Gap e do 
tubo Venturi cinzento 1 GPM (4 l/m) completo 
Conjunto sobressalente do desconector A-Gap e do 
tubo Venturi 4 GPM (16 l/m) completo 

11 

Conjunto de bicos aspersores para o desconector A-
Gap 1 GPM (4 l/min) (10 unidades) 
Conjunto de bicos aspersores para o desconector A-
Gap 4 GPM (16 l/min) (10 unidades) 

12 Tubo para enchimento do frasco (em forma de “S”) 
13 Acoplamento para o ponto de entrada da água 
14 Acoplamento para o ponto entrada de 1 produto 
15 Tubo para enchimento do contentor 
16 Conjunto do filtro superior 

 
 

i Anotação: para solicitar as peças de reposição, entrar em contacto com seu fornecedor autorizado. 
 

  


