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Apresentação:
Agradecemos sua confiança em adquirir um produto da WEA. Esperamos que esse
equipamento venha suprir suas necessidades, pois é esse nosso objetivo.

Importante:
Siga atentamente as instruções contidas nesse manual para poder utilizar seu
equipamento da melhor maneira possível.

Construção:
Fabricado em ferro galvanizado de 1” BSP com pintura epóxi anticorrosiva na cor
verde.
Bacia do lava olhos fabricada em inox 304. Esguichos do lava olhos em termoplástico
PP.
Acionamento manual para lava olhos por alavanca em alumínio.
Regulador de pressão no lava olhos.
Lava olhos fixado diretamente ao chão através de buchas de expansão.

Medidas:
Altura lava olhos 1,10 m
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Segurança:
Equipamento concebido para ficar próximo de possíveis acidentes com agentes
agressivos.
Portanto sua localização deve ser em local de fácil acesso, sem degraus, esquinas e
obstruções que posam afetar seu acesso imediato.
Deve ser localizado em área bem iluminada, identificado com placa de sinalização
posicionada de forma bem visível.
A pressão mínima da entrada de água para funcionamento é de 2 atm.

INSTALAÇÃO:
O lava olhos de emergência é composto de 1 parte:
Base e lava olhos

A fixação da base no piso é feita através de três buchas de expansão e parafusos.
A entrada de água está situada atrás da parte 1 a noventa e oito cm do piso.
A saída para esgoto está situada atrás da parte 1 a cinco cm do piso.

Garantia:
A WEA como fabricante do equipamento concede garantia contra qualquer defeito de
fabricação para as seguintes condições:
- O prazo de garantia é de 12 meses a contar da data da emissão da nota fiscal ao
consumidor.
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- Qualquer defeito constatado no equipamento deve ser imediatamente comunicado
a revenda ou a WEA.
- A garantia abrange a substituição de peças que apresentem defeitos de fabricação
bem como sua respectiva mão de obra.

Perda da garantia:
- Quando houver alteração do número de série ou da etiqueta de identificação do
equipamento.
- Quando o produto for instalado ou utilizado em desacordo com o Manual de
Instruções.
- Quando o equipamento sofrer maus tratos, modificações ou consertos pelo
consumidor.
- Para defeitos dentro da garantia de 90 dias ás custas de transportes serão de
responsabilidade da WEA.
- Para defeitos dentro da garantia contratual o envio do equipamento para a WEA
será de responsabilidade do consumidor.
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