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Entrada de água e
entrada de ar

Modelo e componetes
SQ - 50/70/90 modelos possuem os
componentes abaixo:

(1) Coletor de líquidos
(2) Copo coletor
(3) Base giratória de saída de água
(4) Câmara de reação
(5) Bomba de água
(6) Entrada de água e bocal de entrada de ar
(7) Suporte ajustável

Nota:
1) Siga o diagrama para instalação do Skimmer.
2) Não mova o skimmer quando ele estiver ligado, isso causá danos
    permanentes no skimmer.
3) Instale o controlador antes de conectar a fonte de alimentação.
    Por favor, mantenha o controlador em área seca ao usá-lo. Evite
    respingos de água nele.
4) Mantenha a bomba abaixo de 35 graus.
5) mantenha a bomba apenas em operação adequada de tensão e
    freqüência.

Manutenção e limpeza
1) Limpe o copo do skimmer se necessário.
2) Para um melhor desempenho, limpe a câmara de reação com
    freqüência.
3) Se não houver bolhas ou não forem estáveis para as bolhas, verifique
     o impulsor ou o tubo de ar e o bico de entrada de ar. Também seque a
     entrada de ar.
4) Para evitar que pedras ou areia entrem na bomba, coloque um
     pré-filtro para proteger a entrada de resíduos no impulsor.

Nota: O produto poderá sofrer alterações em aviso prévio.
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Especificação Técnica

Tamanho
Nível de
Trabalho

Tamanho da
câmara de reaçãoMax. fluxo de Ar (L/H)Potência da bombaLitragem Max.

Garantia:

Os skimmers Red Starfish são cobertos pela garantia a partir da data de compra
sendo, corpo do skimmer (acrílico) e bomba DC com controlador (exceto impeller

needle wheel) possuem garantia de um ano (1 ano).
Nós assumiremos a responsabilidade pelos produtos, desde que o mesmo

seja instalado e usado corretamente conforme manual de instalação. Se constatado
violação, abertura ou qualquer outra forma de uso incorreta o produto

automaticamente perderá a garantia.
As peças sobressalentes consumíveis (desgaste), como o impeller needle

wheel não possuem garantia. 
Se o seu produto Red Starfish parecer não estar funcionando corretamente ou

estiver com defeito, entre em contato com o revendedor loca ou pode
contatar-nos em  atendimento@acquaprodistribuição.com.br
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Endereço:

Local de compra:

Número de contato:

E-mail:

100


	Página 1

