
MANUAL DE INSTALAÇÃO
CASCATA FLÓRIDA

1 Tubo de PVC soldável de 50 mm
2 Anel de vedação (o’ring)
3 Parafuso de Fixação e Travamento
4 Corpo da cascata
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          Conjunto Luva Fixador    Conjunto Corpo da Cascata

Importante: instale o Conjunto Luva Fixador da cascata depois que a 
instalação hidráulica estiver pronta e limpa.

Utilize tubulação de pvc de 1 ½’’ marrom, instale a bomba em local protegido 
de fácil acesso para facilitar a operação e manutenção.

Utilize registros em cada conjunto de cascata. Quando mais de um 

dispositivo for abastecido pela mesma bomba o registro irá regular a vazão 
necessária para cada ramal. 

A bomba deve atender as necessidades de vazão da cascata(s). 

Instalar retentor de resíduos STA ou filtro y de 1 ½’’ na linha de alimentação 
da cascata a fim de impedir que ocorra entupimento por material sugado pela 
bomba.

Instalar a cascata a uma altura máxima de 1,40 m. A vazão para o modelo é de 
2,0 m3/h para cada conjunto.

É necessário que o Conjunto Luva Fixador da cascata seja nivelado, se o 
mesmo não estiver no nível à água não cairá com uniformidade.

O Parafuso de Fixação e Travamento deve ficar exposto. Não deverá ser 
embutido na alvenaria.

Circule água para limpar toda tubulação, (remover pedaços de tubo restos de 
cola e fita, etc.),  para que não ocorra entupimento da cascata. Defeitos 
decorrentes de entupimento provocados por materiais estranhos à cascata não 
serão cobertos pela garantia.

Instale o Conjunto Corpo da Cascata.  Verifique se os Anéis de vedação 
(o’ring) estão nos locais, limpe as partes e lubrifique com vaselina, posicione 



o Corpo da Cascata na posição desejada aperte até o corpo ficar travado, 
NÃO APERTE ALÉM DO NECESSÁRIO, POIS PODERÁ DANIFICAR 
TODO O CONJUNTO.

Após a instalação ajuste a vazão para  equalizar todas as cascatas ou para o 
efeito desejado.


