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1 - Recomendações de segurança 

Ler este manual com atenção antes da utilização do equipamento para se 
certificar de que é usado corretamente e com total segurança. Guarde o manual 
para consulta futura, se necessário. 

- Não tente instalar este aparelho a não ser que seja um técnico qualificado. 
Uma instalação elétrica incorreta pode afetar o bom funcionamento e a sua 
segurança. 

 - Este aparelho deve ser instalado por um técnico qualificado. Uma 
instalação elétrica incorreta pode causar uma electrocução ou um curto-circuito. 

 - Para uma proteção suplementar, recomenda-se a instalação de um 
dispositivo que evite correntes residuais de mais de 30 mA no circuito elétrico da 
divisão. Peça conselho ao técnico instalador.  

- O instalador deve respeitar as normas de instalação em vigor dentro do 
país, à data da instalação. 

 - Não desmontar o aparelho quando está em funcionamento.  
- Não ligar outros aparelhos no mesmo circuito. Isto poderá provocar um 

sobreaquecimento da tomada e um incêndio.  
- Antes de usar o aparelho, certifique-se que a tensão nominal indicada no 

aparelho corresponde à tensão da instalação. 
 - Não se recomenda a utilização deste aparelho por pessoas (incluindo 

crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas, ou com falta de 
experiência ou de conhecimento, a menos que tenham tido formação ou instrução 
em relação à utilização do produto, por uma pessoa responsável pela sua 
segurança.  

 
AVISO: As crianças devem ser supervisionadas de forma a garantir que 

não brincam com o aparelho. 
 
 - Não permitir que crianças se suspendam no aparelho de forma a evitar 

que este se solte do seu suporte  
- As operações de limpeza e manutenção do aparelho não devem ser feitas 

por crianças. 
 - Desligar o aparelho antes de inspecioná-lo ou proceder à sua limpeza. 
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2 - Instalação 
 
ATENÇÃO  
- Não tente instalar este aparelho a não ser que seja um técnico qualificado. 

Uma instalação elétrica incorreta pode afetar o bom funcionamento e a sua 
segurança.  

- Não instalar o aparelho se este estiver ligado  
- Instalar o aparelho numa superfície suficientemente robusta para 

assegurar a sua correta fixação  
 
PRECAUÇÕES ANTES DA INSTALAÇÃO DO APARELHO 
Não instalar este aparelho em ambientes onde se verifique alguma das 

seguintes condições:  
- Locais com temperatura inferior a -10º ou superior a +40ºC  
- Locais com atmosferas corrosivas ou redutoras  
 
INFORMAÇÃO PRÉVIA À INSTALAÇÃO 
- Utilizar corrente monofásica alternada de 220-240V/ 50Hz  
- Utilizar um cabo de alimentação de seção mínima de 2,5 mm2  
- Utilizar um cabo de alimentação de seção mínima de 2x18 AWG.  
- Evitar sítios onde uma porta possa embater no aparelho e danificá-lo.  
- Escolher uma parede totalmente plana para fixar o aparelho. 
GARANTIA 
- Prever a posição da entrada de cabo de alimentação e água.  
- Conhecer previamente as dimensões e o volume do aparelho  
Qualquer erro de instalação ou deterioração provocada por utilização 

abusiva ou em contradição com as instruções de utilização anulam a garantia. 
Material de acordo com as prescrições e diretivas europeias 2014/35/UE e 
2014/30/EU. 

 
DIMENSÕES 
 

 

  



Manual de Instalação 
 

AQUA T3 
Basic Box 

 
PT 

 

5  
 

 

2.1 PROCEDIMENTO DA INSTALAÇÃO 
 
FIXAÇÃO: 

 
Estabelecer a altura desejada para a instalação do aparelho. A 

altura pré-estabelecida deve situar-se entre 15 e 20 cm acima do 
lavatório.  

No caso da instalação elétrica e de água já serem existentes, 
poderá utilizar a tampa de proteção da tubagem (opcional) colocando-a 
previamente, com a medida desejada, de forma que esta cubra na 
totalidade os tubos e cabos, e só então, aplicar o equipamento Basic 
Box.   

 
 
 Prever a saída do cabo elétrico e da 

alimentação de água, da parede, de acordo com a 
altura desejada para a instalação.  

 
 
 
 
 
Garantindo que o aparelho ficará nivelado, marque previamente os pontos a 

furar com uma broca de 8mm. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Coloque as buchas na parede e fixe o aparelho com ajuda dos parafusos 
apropriados. 
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LIGAÇÃO À ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA: 
 
Conectar a alimentação de água existente através de uma mangueira de ½’’ 

fêmea à electroválvula do equipamento garantindo a correta vedação do mesmo. 
 

 
 
LIGAÇÃO À CORRENTE ELÉCTRICA: 
 
Ajustar o comprimento dos fios de alimentação. Ligar os fios de alimentação 

à caixa de terminais.  
Fixar os fios de alimentação à caixa de terminais  
Instalar da tampa de proteção 
 

 
 
FINALIZAÇÃO DA INSTALAÇÃO: 
 

Colocar o painel  

 
 
Apertar os 4 parafusos 
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2.2 - REABASTECIMENTO 
O equipamento Basic Box contém 2 depósitos de 400ml. Na tampa superior estão 
identificados os orifícios para reabastecimento. 

Para reabastecer deverá retirar a tampa respeitante ao produto desejado, 
colocando a chave magnética em cima da mesma. Verificará que esta fica “colada” à 
chave. Reabasteça, verificando através da janela lateral, o nível de líquido no 
depósito.  

No final do reabastecimento, solte a tampa da chave e coloque-a no seu respetivo 
bocal. 

2.3 - AJUSTE DE DOSEAMENTO 
Existe uma grande variedade de produtos de sabão líquido e desinfetantes no 
mercado. Estes apresentam muitas vezes viscosidades diferentes. 

De forma a poder ajustar e economizar produto, existe no interior do equipamento 
um sistema de ajuste eletrónico da quantidade de líquido libertado em cada dose. 

Para efetuar o ajuste (que só é feito em caso de muita necessidade), deve ir 
rodando o potenciómetro e ir testando até obter a quantidade desejada. 

 

 

3 - UTILIZAÇÃO 
 

Na parte inferior do equipamento, alinhado com os símbolos da parte frontal, 
encontram-se os sensores atuadores e respetivos orifícios de saídas de líquidos. 
Colocar as mãos debaixo do aparelho, no alcance de deteção do sensor pretendido 
e aguardar 0,5 segundos. A saída selecionada irá atuar automaticamente. 
As saídas de sabão e desinfetante desligar-se-ão automaticamente ao fim do tempo 
ajustado (conforme a viscosidade, nos potenciómetros que se encontram no 
interior ver secção “ajuste de doseamento”) 
Após a libertação do sensor, a água irá continuar a correr durante cerca de 2 
segundos. Se entretanto, pretender usar mais sabão, com o sensor da água liberto, 
poderá retirar outra dose de sabão, e continuar a usar a água. 
De referir que não é possível atuar dois sensores ao mesmo tempo. 
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4 – CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
 
APARELHO: 
Aqua T3 é um equipamento automático, dispensador de sabonete líquido, 

água e desinfetante líquido, ativado por sensores infravermelhos. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

 
Fonte de alimentação 230Vac, 50Hz/12Vdc 
Alcance dos sensores sabão e desinfetante 13cm 
Alcance dos sensores de água 16cm 
Ajuste eletrónico da dosagem de sabão líquido e desinfetante líquido 
Ajuste eletrónico dos tempos de atuação dos sensores de sabão e 

desinfetante conforme viscosidade 
Viscosidade recomendada do sabão líquido 100-3800 cPs 
Abastecimento de sabão e desinfetante por recarga (400ml para modelos 

com depósito interno) ou abastecimento por depósito externos 
Pressão de água de 0´5 a 0´8 bar (7-116 PSI ); para pressão superior a 8,0 

bar, usar uma válvula redutora de pressão 
As várias funções deste equipamento dispõem de atraso de ativação, 

reduzindo assim o risco ativação acidental. Também, a saída de água, dispõe de 
atraso de desativação de 2 segundos, reduzindo assim o desativar involuntário 
enquanto é utilizado. 

Todos os equipamentos AQUA T3, são providos de sistema automático de 
bloqueio de função/sensor, podendo ser utilizada uma função de cada vez (exceto 
sabão enquanto a água estiver a correr (devendo no entanto libertar o sensor da 
água). 
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5 - CHAVE MAGNÉTICA 
 

 
RECARREGAR RECIPIENTES: 
 
Sempre que desejar recarregar os recipientes internos do equipamento, 

deverá: 
1. Colocar a Chave Magnética (porta-chaves) por cima da tampa respetiva 

a que pretende recarregar, de modo a garantir a abertura da mesma; 
2. Deitar o sabão líquido ou o Gel Desinfetante na sua respetiva abertura; 
3. Colocar de novo a tampa e está pronto a utilizar. 

 
 
 
BLOQUEIO DO EQUIPAMENTO: 
 
Para efeitos de limpeza, a Chave Magnética, quando colocada por cima da 

letra A (com a gota) da palavra escrita AQUA T3 por cima da tampa, faz com que 
todos os componentes do equipamento bloqueiem de modo a permitir uma 
limpeza e desinfeção mais eficaz sem correr o risco de ativar qualquer saída. 

 

 

6 – RECARGAS 
 
 

Poderá optar pelo equipamento com os recipientes para o sabão líquido e 
gel desinfetante, cada um com capacidade para 0,4 Litros ou utilizar qualquer 
outro tipo de depósito encaixando-o, por exemplo, sob o lavatório. Esses depósitos 
deverão ter capacidade máxima para 5 Litros. No caso de ter a tubagem para esse 
efeito, coloque os tubos entre as saídas de sabão líquido e gel desinfetante e os 
seus respetivos depósitos.  


