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SAÍDA

ENTRADA

Eixo do Motor

-O prazo de garantia é de 2 anos a partir da data da nota fiscal de compra 
do produto.

-Esta garantia abrange exclusivamente a substituição e/ou conserto de 
peças que apresentarem, comprovadamente, defeitos de fabricação ou 
de material. Excluem-se os defeitos provenientes de uso e/ou instalação 
inadequados.

-Para atendimento do Serviço Autorizado Lorenzetti em produtos no 
prazo de garantia é obrigatória a apresentação de nota fiscal de compra, 
bem como certificado de garantia devidamente preenchido (item 11).
-As despesas relativas ao deslocamento do Serviço Autorizado 
Lorenzetti ou do instalador qualificado até o domicílio do consumidor, 
para realizar a instalação, bem como a mão de obra e materiais 
necessários, correrão por conta do consumidor.
-O prazo de garantia de instalação é de 90 dias.
-As despesas relativas ao deslocamento do técnico até o domicílio do 
consumidor, dentro deste prazo, são de responsabilidade do Serviço 
Autorizado Lorenzetti, nos casos comprovados de garantia da instalação.

-As despesas relativas às visitas do Serviço Autorizado Lorenzetti não 
justificadas, ou seja, que não sejam provenientes de defeitos do produto 
e ou de instalação, serão  de responsabilidade do consumidor, mediante 
orçamento previamente aprovado.

-Esta garantia não é válida nos casos de mudança de local de instalação 
ou para outro proprietário sem a assistência do Serviço Autorizado 
Lorenzetti, mesmo que o produto esteja no prazo de garantia.

-Esta garantia não é válida nos casos de violação do produto ou conserto 
executado por pessoas ou empresas não autorizadas.
-Esta garantia não é válida para aplicação do produto em condições 
diferentes das indicadas neste manual.

3. Aplicações
-Pressurização de sistemas para aquecedores de água à gás;
-Sistemas hidráulicos domésticos onde seja necessário aumentar a 
pressão, desde que seja respeitada a capacidade do pressurizador, veja 
item 8 (dados técnicos) deste manual.

-Produto desenvolvido para utilização com água.
-As peças do produto devem ser substituídas somente por peças 
originais pelo serviço autorizado Lorenzetti.

-Manter o registro de entrada da água fechado até realizar todas as 
conexões.
-Observe a indicação do sentido de fluxo hidráulico do pressurizador:

-O pressurizador deve ser instalado com o eixo motor na posição 
horizontal respeitando o sentido do fluxo indicado:



G3/4"=  ROSCA 3/4" DN25. 
Estas medidas podem conter pequenas variações.

-Não instalar o pressurizador na saída de água quente de aquecedores à 
gás, aquecedores elétricos ou solar, instalar somente na entrada de água 
fria.
-Caso o pressurizador seja instalado em uma tubulação onde há 
possibilidade de ocorrer a formação de bolhas de ar recomenda-se a 
instalação de um respiro automático.
-O pressurizador tem conexões com rosca G3/4" e é acompanhado de 
adaptadores para conexão com rosca G1/2".
-Para conectar a entrada e a saída de água do pressurizador com a 
tubulação da rede será necessário utilizar uma conexão tipo luva com rosca 
fêmea G1/2". (A luva não acompanha o produto).
-Utilize fita veda-roscas conexões, mantenha o registro de duchas ou a 
torneira fechados, abra o registro de entrada de água e certifique-se que 
não há vazamento nas conexões.
Atenção:
Não instalar o pressurizador exposto ao tempo, sem proteção adequada 
contra incidência de água ou outros líquidos.
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PL-9 PL-12

1,26 A
(127 V)

0,73 A
(220 V)

160 W

1,2 A
(127 V)

0,5 A
(220 V)

Potência Elétrica

PL-9 PL-12

127  ou 220 V~

1,7 l/min

12 m.c.a **

Vazão mínima para acionamento automático

Chave Seletora OFF / automático / manual

Nota: A curva característica pode variar em função da pressão da água na 
entrada do pressurizador e da perda de carga das tubulações.

0,5 m.c.a **Pressão Mínima

Pressão Máxima 60 m.c.a **



Obs.: Em caso de falta de água poderá ocorrer acúmulo de ar no 
pressurizador e para manter o seu bom funcionamento, repita o processo 
acima. A chave deve permanecer sempre em automático, a posição 
manual é utilizada apenas durante a instalação. Caso o problema persista, 
deve-se realizar a remoção do ar que se encontra parado na tubulação 
antes do pressurizador.

Falta de água Aguarde a normalização do abastecimento

Ar na tubulação Faça os passos do item 4.2

Tensão da tomada 
incompatível

Ligue o plugue na tomada com tensão 
compatível

Disjuntor desligado Ligue o disjuntor

Ao fechar a
ducha/torneira o 

pressurizador continua
funcionando

- Certifique-se de que a tensão (voltagem) de seu produto corresponde 
com a tensão (voltagem) da rede elétrica (127V~ ou 220V~).
- Verifique se a tomada apresenta um sistema de aterramento, caso 
contrário providencie o aterramento conforme a norma NBR 5410.
- Antes de ligar o pressurizador na tomada certifique-se de que o seletor 
está na posição OFF. (Fig.:07)
- Nunca utilize adaptadores para o plugue que inutilizem o sistema de 
aterramento do pressurizador.
- Para garantir a segurança da instalação recomenda-se o uso de um 
disjuntor exclusivo.
* NBR 5410 - INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DE BAIXA TENSÃO.

Proceder conforme figuras 6A, 6B, 6C, e 6D.
A - Ao ligar o pressurizador pela primeira vez abra uma ducha ou torneira.
B - Posicione a chave em manual.
C - Observe a ducha ou torneira até sair um fluxo uniforme de água.
D - Efetue a purga conforme instruções:
Atenção: O pressurizador não deve ser acionado sem água.
Figura 6.

Posicione a chave 
em MANUAL.

Abra uma 
torneira ou 

ducha.

Aguarde até 
sair um fluxo 
uniforme de 

água.

Remova o parafuso de purga e 
aguarde até que seja retirado 
todo o ar do pressurizador e 
possa ser observado um fluxo 
uniforme de água, em seguida 
recoloque o parafuso.
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ATENÇÃO:  Concluído o processo de purga, volte a chave seletora para a 
posição ‘’auto’’.

6. Manutenção do Fluxostato 
Limpeza do Filtro Retentor de Partículas

1 - Posição da chave em OFF - O pressurizador está parado  (desligado).
2 - Posição AUTO - O pressurizador entra em operação automaticamente 
ao abrir a passagem do fluxo de água (torneira ou registro da ducha) e 
desliga quando o fluxo de água é fechado.
3 - Posição MANUAL - O pressurizador irá operar de maneira contínua. 
Recomenda-se o uso deste posição apenas durante o processo de purga. 
ATENÇÃO: Não deixe a chave seletora na posição manual, isso pode 
provocar aquecimento do motor ou danos à tubulação.

mesmo para esquerda para ter acesso ao segundo parafuso, sempre 
tomando cuidado com os fios que ligam o estator ao fluxostato.
E. Separe o estator e o fluxostato do corpo inferior do pressurizador. 
F.  Desmonte o fluxostato segurando firme a parte onde está ligada a 
fiação e puxe a parte inferior.
G.  Faça a limpeza da parte inferior utilizando uma escova.
H.  Realize a limpeza periódica do filtro de tela, recomenda-se a cada 6 
meses ou antes se perceber dificuldade para o funcionamento ou redução 
de vazão nos pontos de uso.
- Refaça os procedimentos de maneira inversa tomando o cuidado de 
encaixar o anel de vedação entre o estator e o corpo inferior, fixe os 
parafusos e certifique-se de que estão  apertados por igual, coloque  o 
seletor na posição OFF, recoloque o plugue na tomada, ligue o 
pressurizador, retire o ar conforme item 4.2 deste manual e certifique-se 
de que não há vazamentos. A manutenção estará concluída e o 
pressurizador está pronto para o uso.

Proceder conforme figuras 8A a 8G.
A. Feche o registro do ramal hidráulico que alimenta o pressurizador e 
mantenha os demais pontos de uso fechados.
B.  Retire o plugue da tomada.
C.  Retire os quatro parafusos que fixam o estator.
D. Gire cuidadosamente o estator para a direita até que se tenha livre 
acesso ao primeiro parafuso que fixa o fluxostato, em seguida faça o
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* Atenção: Este procedimento deve ser realizado por uma Assistência 
Técnica Autorizada Lorenzetti ou por um profissional qualificado. 
Realize a limpeza periódica do filtro retentor, recomenda-se a cada 6 
meses ou quando for observada dificuldade para o funcionamento ou 
redução da vazão nos pontos de uso.

Caixa de 
Comandos Eletrônicos

Fluxostato

Voluta

Estator
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