
(Válvulas Hydra Max, Clean, Pro, Base e Duo)

- Feche o registro da válvula.
- Remova a canopla, soltando os parafusos.
- Solte o parafuso acionador, a cruzeta e a mola.
- Solte a tampa e remova o conjunto do êmbolo.

cruzeta
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Instalação
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Empurre o cartucho
com o ressalto

virado para baixo.

ressalto

1

- Para a montagem do parafuso acionador:
- Encaixe a mola, pressione bem a cruzeta, 
apertando o parafuso acionador com uma 
chave de fenda.

Fixe a base do acabamento conforme indicado 
abaixo:

Para regular o parafuso acionador da descarga, 
encoste o gabarito na base conforme indicado no 
desenho e gire o parafuso até o mesmo encostar 
no gabarito.

ATENÇÃO: PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA VÁLVULA 
REGULE O PARAFUSO ACIONADOR NA MEDIDA INDICADA ACIMA.

8,00 mm

APOIE O 
GABARITO 
NA BASE
DO ACABAMENTO
CONFORME
INDICADO NA
FIGURA

parafuso

base do acabamento

Para rosquear a tampa, utilize a chave da sede 
Deca (4654.001 vendida separadamente) ou um 
alicate bomba d´água, conforme desenhos abaixo:

Cuidado para não danificar
o anel de borracha.

chave da sede Deca 

 alicate bomba d´água
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ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR

Ligue Grátis: 0800-011-7073

Visite Nosso Site:
www.deca.com.br

Composição Básica

A Deca se reserva o direito de alterar os produtos deste manual, sem prévio aviso

Ligas de Cobre (Bronze e Latão), Plásticos de 
Engenharia e Elastômeros.

Limpe periodicamente, pelo menos uma vez por semana 
apenas com pano macio, água e sabão neutro.
Não use palha de aço, sapólio ou produtos químicos.

Limpeza do Acabamento:

Funcionamento e usoRegulagem

Feche o registro.
Abra o registro conforme o nº de voltas indicado
na tabela abaixo.

Na tabela abaixo verifique o número médio de voltas para 
abertura do registro de acordo com a pressão estática.

Regule a vazão 
adequada, abrindo ou 
fechando o registro 
integrado.
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O que fazer antes de chamar a Assistência Técnica.

Situação Causa Solução

A válvula não 
dá descarga.

Registro fechado. Regule o registro conforme 
vazão necessária.

Parafuso acionador 
desregulado.

Parafuso acionador 
desregulado.

Retire o acabamento e repita 
o item 4 da instalação.

Retire o acabamento e repita 
o item 4 da instalação.

Válvula 
disparada 
/vazando.

registro
integrado

abre

fecha

HYDRA MAX             DECA SLIM

Para instalar o acabamento encaixe-o na base (fig.1), 
alinhando-o na posição desejada, fixe-o apertando o 
parafuso com a chave sextavada (que acompanha o 
produto) (fig.2).

com o parafuso
virado para baixo

chave
sextavada

fig.1

fig.2

modelo 2553

Instalação do Acabamento

chave
sextavada

base

acabamento

modelo 2552
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