sensetop
DUCHA ELETRÔNICA

MANUAL DE INSTRUÇÕES ILUSTRADO
1. Apresentação
A Ducha Sense Top Tramontina foi desenvolvida sob
rigorosos padrões técnicos e de qualidade para trazer
maior segurança, conforto e facilidade de utilização.
Antes de instalar o produto, leia atentamente o certificado
de garantia e todas as instruções de instalação e utilização.
Guarde este manual para futuras consultas.
Em caso de dúvida consulte o SAC da Tramontina.
IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA
Antes de instalar este aparelho leia
ATENÇÃO atentamente o manual de instruções

2. Características Técnicas
MODELO

Tensão Nominal
Potência Nominal
Disjuntor
Fiação mínima
Distância máxima do aparelho
ao disjuntor
Mínima
Pressão de
Funcionamento
Máxima
Conexão hidráulica (entrada)
Grau de proteção

27*

10 kPa [1 m.c.a.]
400 kPa [40 m.c.a.]
Rosca - ½ BSP
IP 24

(*) PARA DISTÂNCIAS MAIORES QUE AS INDICADAS,
UTILIZE CONDUTOR DE SECÇÃO MAIOR.
A UMA VAZÃO DE 3L/MIN, A TEMPERATURA MÁXIMA DA ÁGUA
INDICADA PARA ENTRADA DESTE APARELHO É 50°C.
A RESISTIVIDADE DA ÁGUA FORNECIDA A ESTE PRODUTO NÃO DEVE
SER INFERIOR A 1300 OHM.CM.
COMPATÍVEL COM DISPOSITIVO DR.

ESTE APARELHO ESTÁ DE ACORDO COM A NORMA DE
PADRONIZAÇÃO DE CHUVEIROS ELÉTRICOS ABNT NBR 12483

3. Cuidados com o Aparelho

ATENÇÃO

A INSTALAÇÃO DESTE APARELHO DEVE
SER FEITA POR PESSOA QUALIFICADA

Sempre que for instalar, fazer manutenção ou limpar o
aparelho desligue o disjuntor.
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Não conecte a este aparelho nenhum acessório
ou dispositivo não indicado neste manual ou
pelo fabricante.
IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA
Não utilize plugues e tomadas na
ATENÇÃO instalação deste aparelho

A mudança de temperatura pode ser feita com o registro
de água aberto ou fechado.
Os fios de alimentação não podem ser trocados, se eles
forem danificados troque o aparelho.

SENSETOP
ELETRÔNICO
127 V~ 220 V~
5500 W 6500 W
50
32
10 mm2 4 mm2

27*

Faça a limpeza apenas com um pano macio seco,
pequenas manchas podem ser removidas com o auxílio
de um pano umedecido, não utilize produtos químicos,
inflamáveis ou abrasivos.

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA
A água aquecida por este aparelho pode
atingir temperaturas superiores à adequada
ATENÇÃO ao uso, podendo causar queimaduras.

Crianças e as pessoas idosas, doentes ou
mental/fisicamente debilitadas devem ser
supervisionadas quando da utilização do
aparelho. Para tanto, antes e durante o
ATENÇÃO uso deve-se tomar precauções especiais
de forma a regular adequadamente a
temperatura da água.

4. Instalação Hidráulica
À uma vazão de 3L/min, a temperatura
máxima da água indicada para a entrada
ATENÇÃO deste aparelho é 50 °C.

A altura recomendada para o ponto de saída de água
da instalação hidráulica é 2,10 m acima do piso [fig.01].
A altura recomendada da caixa d’água, acima do ponto
de saida de água, para um bom funcionamento de sua
ducha é 1 m.
Verifique se a conexão de saída de água está faceada
com a parede. Caso seja necessário utilize um
prolongador de latão ou plástico. Este prolongador não
acompanha o aparelho.
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Encaixe a manguerinha no espigão na parte inferior do
produto, próximo à parede. Encaixe a duchinha na outra
extremidade da mangueirinha e posicione no suporte[fig 06].
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cm
Encaixe a haste na13parte
inferior do botão seletor de
temperaturas[fig.06]

AN

05
40 cm
40 cm

2,1 m

2,1 m

Suporte

Fio Fase da Entrada

Fio Neutro da Entrada

Suporte
Fio Terra da Entrada

Barramento de Neutro

Barramento de Terra

Antes de instalar o aparelho , abra o registro e deixe
correr água para remover eventuais sujeiras que estejam
na tubulação.

Fio Fase da Entrada

Para vedar as roscas da instalação use apenas fita veda
rosca. Aplicando quatro voltas da fita veda rosca no
sentido horário sobre o niple de fixação.[fig.02]

40 cm

Barramento de Terra

REGULADOR AUTOMÁTICO DE PRESSÃO
Este aparelho possui regulagem
automática de pressão. Não utilize
redutor de pressão convencional.

Fio Terra da Entrada

ATENÇÃO

Rosqueie o niple de fixação na conexão do aparelho até
40 cm
40 cm
que ele fique bem
firme [fig.03]de forma que a união
fique firme e a parte traseira da ducha permaneça junto
à parede. Suporte

m

2,1 m

03
Fio Terra da Entrada

02

06
Repita as operações prescritas nas
instruções sobre instalação sempre
ATENÇÃO que o aparelho for retirado e reinstalado.
TRAVA
DESATIVADA

TRAVA
ATIVADA

5. Instalação Elétrica
Antes de iniciar a instalação elétrica,
desligue o disjuntor do circuito elétrico
ATENÇÃO do aparelho.

PREPARAÇÃO
Certifique-se de que a tensão [voltagem] do aparelho
corresponde à tensão[voltagem] do circuito elétrico no
qual será instalado [127V~ou 220V~].
Utilize disjuntor unipolar no(s) fio(s) fase para circuitos
com tensão 127V~ou 220V~ fase-neutro e disjuntor
bipolar para circuitos com tensão 220V~ fase-fase.
Providencie uma linha direta, exclusiva e independente,
a partir do quadro de distribuição de energia, utilizando
condutores e disjuntores de capacidades adequados,
conforme Tabela de Características Técnicas [ítem 2
deste manual] e [fig.07].
ATERRAMENTO

Barramento de Terra

Fio Terra da Entrada

Barramento de Terra

Fio Terra da Entrada

Girando o aparelho rosqueie suavemente a ponta
exposta do niple do aparelho
Suporte na conexão hidráulica da
Suporte
parede, apenas com as mãos [fig. 04].

Barramento de Terra

Fio Neutro da Entrada

Caso a rosca da conexão não coincida com a rosca do
aparelho [1/2” BSP], use uma bucha de redução. Esta
bucha de redução não acompanha o aparelho.

04

Antes de fazer a conexão à rede elétrica, abra o registro
e deixe correr água pela ducha por algum tempo de
modo a encher a camara de aquecimento.
Enquanto o registro está aberto verifique se há
vazamento de água entre o ponto de água e o aparelho.
Caso haja vazamento refaça a instalação acrescentando
mais fita vedarosca na parte que apresentou o
vazamento.
Fixe o suporte da duchina na parede, à altura do
alcance das mãos [aproximadamente 40 cm abaixo
do aparelho]. Caso for fixar com parafuso e bucha,
certifique-se da localização do encanamento de água
para não perfura-lo [fig.05]
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IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA
Nunca utilize o fio neutro
ATENÇÃO como aterramento

O fio neutro do circuito do chuveiro deve estar
diretamente ligado ao barramento neutro da caixa de
distribuição que está ligado ao fio neutro da entrada
de energia.
IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA
Para evitar riscos de choque elétrico,
conectar o fio terra[fio verde ou verdeamarelo]do aparelho a um sistema de
ATENÇÃO aterramento conforme à Norma Brasileira
NBR 5410.

O fio de aterramento do circuito do chuveiro deve estar
ligado apenas ao barramento da caixa de distribuição
que recebe o fio terra da entrada de energia[fig 7].
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S

2,1 m

Fio Fase da Entrada

A Ducha Sense Top Tramontina possui um exclusivo
DESVIADOR MÁGICO de água. Para acioná-lo basta
puxar o pequeno crivo, a água do crivo pricipal será
desviada automaticamente para a duchinha.[fig. 11].
AN

13 cm
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S L I G UE O
R DE
D
BRI
E A IO
S D NÍC
I

INÍCIO

Barramento de Terra

Fio Terra da Entrada

7. Funcionamento da duchinha
UNTOR
ISJ

Barramento de Neutro

07

Fio Neutro da Entrada

Suporte

Fio Terra

11

OBSERVAÇÃO
• Fechar a duchinha antes
de desligar o chuveiro.

ATENÇÃO

Fecha
Capa do
Espalhador

• Recomenda-se não utilizar
a duchinha na potência
máxima da ducha.

Antes de iniciar a instalação elétrica coloque o seletor de
temperatura na posição desligado.
A altura da caixa de ligação dos fios do chuveiro
recomendada é no mínimo 13 cm acima do ponto de
saida de água na parede [fig.8].
IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA
Não utilize plugues e tomadas na
ATENÇÃO instalação deste aparelho [fig.09]

08

IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA
TRAVA

ATENÇÃO

Antes de iniciar aDESATIVADA
limpeza, certifique-se de
haver desligado o disjuntor do circuito elétrico
do aparelho.

• Utilize apenas pano seco ou levemente úmido para
limpar o aparelho.
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13 cm

8. Manutenção e limpeza

TRAVA
ATIVADA

INÍCIO

40 cm

10
Suporte

• Para a limpeza do crivo, é aconselhável o uso de
uma escova de dente para desobstruir os orifícios que
estiverem entupidos
• Sujeira e resíduos contidos na água podem
prejudicar o bom funcionamento do produto.
Se a água fornecida ao aparelho tem estas
características
é aconselhável a utilização de um filtro
Fio Terra
capaz de impedir que essa sujeira e resíduos cheguem
ao aparelho Fecha
mas sem comprometer
os valores
Abre
adequados para o funcionamento do aparelho.
Tampa

6. Operação e controle
da temperatura
Barramento de Terra

Fio Terra da Entrada

Utilize conectores apropriados, preferencialmente de
porcelana [fig 10]

Depois do aparelho cheio de água e com o registro
fechado, ligue o disjuntor exclusivo do circuito do
aparelho.
Ao abrir o registro o aparelho liga automaticamente.
O seletor de temperatura permite uma variação contínua
da temperatura até atingir a máxima potência do
aparelho. Este ajuste pode ser feito com o aparelho ligado.
TRAVA
TRAVA
Se ATIVADA
a temperatura na potência máxima
ainda não for
DESATIVADA
suficiente, com o registro, reduza a vazão de água até
atingir a temperatura adequada.

9. TrocaEspalhador
da resistência
Abre
Verifique se a potência e tensão
da reistência que será
Fecha
colocada são as mesmas que as marcadas no produto.
Capa do

Espalhador desligado ponha o seletor de potência
Com o disjuntor
na posição desligado.

Para retirar o crivo girar a capa no sentido antihorário
[fig 13].
IMPORTANTE PARA SUA SEGURANÇA
ntes de realizar a troca de resistência
certifique-se de que o disjuntor do circuito do
ATENÇÃO aparelho esteja desligado.

Em seguida, desconecte o fio terra do engate da tampa
da câmara da resistência e dobre para o lado deixando
livre a saida [fig 13]

Em dias mais quentes é possivel economizar energia
regulando uma potência menor.
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Tam

Espalhador

• Ao ser acionada a duchinha e
ao ser desligado o aparelho,
há um gotejamento de
água que pode durar alguns
segundos.

Um sistema de aterramento correto é
mais uma garantia de sua segurança
durante a utilização do aparelho.

Fecha

3/22/19 2:38 PM

TE

10. Eventuais problemas e soluções
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INÍCIO

PROBLEMA CAUSA PROVÁVEL

13

Disjuntor desligado

Fio Terra
Abre

Fecha

Não liga

Tampa

Resistência queimada

Troque a resistência.

Pouca pressão de água

Verifique possiveis obstruções
ou presença de ar e corrija,
se necessário coloque um
pressurizador.

Registro principal
fechado ou ar no
encanamento

Espalhador
Abre
Fecha
Capa do
Espalhador

AN

TE

S L I G UE O
R DE
D
BRI
E A IO
S D NÍC
I

UNTOR
ISJ

14

Não sai água
da Ducha

Contrate um profissional
qualificado para verificar
a fiação e se necessário
substituir os condutores por
condutores de acordo com
este manual.

Tensão elétrica baixa

Contrate um profissional
qualificado para verificar se
a tensão elétrica está abaixo
dos valores permitidos,
se estiverem contate a
concessionária local e peça
para adequarem a tensão na
entrada de energia.

Desgaste devido ao
tempo de uso

Troque a resistência por uma
de reposição TRAMONTINA.

Instalação elétrica com
problema de oscilação
de tensão

Contrate um profissional
qualificado para verificar as
condições da instalação e
efetuar os reparos necessários.

Fio Terra
IR D

•
•
•
•

E S L I G UE O

D
R
AB
AESresistência
DE Í C I O
IN
T
AN
queimou

UNTOR
ISJ

• Para abrir a tampa da câmara gire a mesma
no sentido antihorário [fig 13].
• Desconecte a resistência a ser substituida.
• Coloque a nova resistência no lugar.
• Recoloque a tampa da câmara da

13 cm

Fecha

INÍCIO

Abra o registro principal.
Caso não saia água do
aparelho abra todoas
as torneiras e rgistro do
ramal até esgotar o ar no
encanamento.

Fiação inadequada

Esquenta pouco

INÍCIO

SOLUÇÃO
Religue o disjuntor.
Se persistir o problema
verifique a instalação elétrica.

Abre

11.
Certificado de garantia
Tampa

• A Tramontina além dos 3 meses
do prazo legal extende
Fio Terra
a garantia deste aparelho por mais 9 meses num total
de 12 meses contra eventuais defeitos de fabricação
Abre
resistência, observando a seta “inicio” e gire
Espalhadorcontados a partir da data da nota
Fechafiscal. É indispensável
a
no sentido horário até o fim de curso[fig 14].
apresentação da nota fiscal.
Abre
Tampa
Recoloque o fio terra no encaixe.
• A garantia da resistência tem o prazo legal de garantia
Fecha de 3 meses.
Recoloque o crivo e gire a tampa no sentido
Capa do • Esta garantia abrange, exclusivamente a substituição e/ou
horário [fig 14]
Espalhador
Espalhador conserto das peças que comprovadamente tenham defeito
Com o seletor ainda na posição desligado,
de fabricação ou de material.
Abre
abra o registro e deixe correr água até fluir
• Danos resultantes de instalaçãoFecha
incorreta, uso inadequado,
normalmente pelo crivo.
reparo feito por pessoa não
autorizada
e decorrentes
Capa
do
Feche o registro e posicione o botão seletor
de acidentes ou não observação
das prescrições deste
Espalhador
na posição desejada. O aparelho está pronto
manual ou causados por problemas de tensão elétrica não
para ser utilizado.
são cobertos por esta garantia.
• Para saber como proceder para atendimento desta
Ao abrir a tampa da câmara de
garantia entre em contato com o SAC Tramontina.
aquecimento uma trava de segurança
• Despesas decorrentes do transporte são por conta do
é posicionada, ela é uma proteção
proprietário.
adicional, não deixe de desligar o

ATENÇÃO

disjuntor nem mude a trava de posição.

TRAVA
DESATIVADA
TRAVA
ATIVADA

TRAVA
DESATIVADA

OBSERVAÇÃO
Se após a troca da resistência o aparelho continuar a
não aquecer a água normalmente, refaça os passos
acima. Se o problema persistir entre em contato com o
Servio de Atendimento ao Consumidor Tramontina.
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