
MANUAL DE INSTALAÇÃO

PREZADO CLIENTE
Para que nossos produtos tenham um funcionamento correto, é necessário o cumprimento das 
especificações de instalação. Pedimos atenção à integridade das partes da torneira boia antes da sua 
instalação. Qualquer dano ou perfuração do mesmo deverá ser imediatamente comunicado ao seu 
revendedor para procedimentos de troca, mediante apresentação da nota fiscal.

CADA EMBALAGEM CONTÉM
1 válvula esférica de passagem plena com terminal de acionamento
1 flutuador com haste
1 canote curvado
1 pino trava
1 manual de instalação

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO
A Torneira de Boia SCHAEFER foi projetada 
para funcionar em água limpa, ou seja, livre 
de qualquer componente sólido, como areia, 
por exemplo. 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO
DA TORNEIRA DE BOIA SCHAEFER
Além da Torneira de Boia SCHAEFER será 
necessário para instalação os seguintes 
produtos/equipamentos:
- Fita veda rosca;
- Terminal de rosca macho, da mesma bitola 
da válvula;
- Chave ou alicate de cano.

IDENTIFIQUE O DIÂMETRO CORRESPONDENTE DO EXTRAVASOR
É obrigatório utilizar um extravasor (ladrão) no seu reservatório de água. Verifique o quadro abaixo 
para saber o diâmetro correspondente à cada bitola da Torneira de Boia:

VERIFIQUE A POSIÇÃO DE ENTRADA DA ÁGUA
A entrada d’água pode ser vertical ou horizontal. É necessário que essa informação seja verificada 
antes do início da instalação, para que se possa preparar a Torneira de Boia SCHAEFER na posição 
correta.

Torneira Boia SCHAEFER para água fria de 3/4”,  1” e 11⁄4”

Torneira Boia de 3⁄4" Extravasor (Ladrão)  1"

Torneira Boia de 1" Extravasor (Ladrão) 11⁄4"

Torneira Boia de 11⁄4” Extravasor (Ladrão) 11⁄2"

Partes da Torneira Bóia

Haste

Saída d’agua

Entrada d’agua
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da haste



ATENÇÃO

EM HIPÓTESE NENHUMA A HASTE DO FLUTUADOR DA TORNEIRA DE BOIA SCHAEFER 
DEVE SER CURVADA OU CORTADA, SOB PENA DA PERDA TOTAL DA GARANTIA!

2º PASSO
Introduza a haste  com a Boia (flutuador) no terminal de acionamento da válvula conforme a figura 
abaixo.

1º PASSO
Abra a passagem de água e deixe-a correr por aproximadamente 30 segundos para eliminar 
possíveis resíduos sólidos no cano. Fixe a válvula na entrada de água. Veja imagem ilustrativa.

Caso 1, na horizontal ou caso 2 na vertical.

3º PASSO
Coloque o Pino Trava. Observe que independente da posição da Torneira de Boia SCHAEFER, o 
encaixe do Pino Trava deve ser na mesma posição.

4º PASSO
Direcione o Canote de saída de água. Observe nesta etapa que a água deve ser direcionada de 
forma que não caia sobre a Boia (flutuador).

Não comercializamos peças avulsas que 
compõem a Torneira de Boia SCHAEFER. A troca 
total, ou parcial, será realizada somente nos casos 
em que for constatado defeito de fabricação do 
produto. Para assistência técnica, consulte-nos.

VERTICAL: Verifique se o cano está no 
prumo.

HORIZONTAL: Verifique se o cano está 
no nível.
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MANUAL DE INSTALAÇÃO

PREZADO CLIENTE
Para que nossos produtos tenham um funcionamento correto, é necessário o cumprimento das 
especificações de instalação. Pedimos atenção à integridade das partes da torneira boia antes da sua 
instalação. Qualquer dano ou perfuração do mesmo deverá ser imediatamente comunicado ao seu 
revendedor para procedimentos de troca, mediante apresentação da nota fiscal.

CADA EMBALAGEM CONTÉM
1 válvula esférica de passagem plena com terminal de acionamento
1 flutuador com haste
1 canote curvado
1 manual de instalação

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO
A Torneira de Boia SCHAEFER foi projetada 
para funcionar em água limpa, ou seja, livre 
de qualquer componente sólido, como areia 
por exemplo. 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA INSTALAÇÃO
DA TORNEIRA DE BOIA SCHAEFER
Além da Torneira de Boia SCHAEFER será 
necessário para instalação os seguintes 
produtos/equipamentos:
- Fita veda rosca;
- Terminal de rosca macho, da mesma bitola 
da válvula;
- Chave ou alicate de cano.

IDENTIFIQUE O DIÂMETRO CORRESPONDENTE DO EXTRAVASOR
É obrigatório utilizar um extravasor (ladrão) no seu reservatório de água. Verifique o quadro abaixo 
para saber o diâmetro correspondente à cada bitola da Torneira de Boia:

VERIFIQUE A POSIÇÃO DE ENTRADA DA ÁGUA
A entrada d’água pode ser vertical ou horizontal. É necessário que essa informação seja verificada 
antes do início da instalação, para que se possa preparar a Torneira de Boia SCHAEFER na posição 
correta.

Torneira Boia SCHAEFER para água fria de 11/2” e 2”

Torneira Boia de 11/2" Extravasor (Ladrão) 2"

Torneira Boia de 2" Extravasor (Ladrão) 21/2"

Partes da Torneira Bóia

Saída d’água

Entrada d’agua

Encaixe vertical 
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ATENÇÃO

EM HIPÓTESE NENHUMA A HASTE DO FLUTUADOR DA TORNEIRA DE BOIA SCHAEFER 
DEVE SER CURVADA OU CORTADA, SOB PENA DA PERDA TOTAL DA GARANTIA!

2º PASSO
Rosqueie a haste com a Bóia (flutuador) no terminal de acionamento da válvula conforme a figura 
abaixo.

1º PASSO
Abra a passagem de água e deixe-a correr por aproximadamente 30 segundos para eliminar 
possíveis resíduos sólidos no cano. Fixe a válvula na entrada de água. Veja imagem ilustrativa.

Caso 1, na horizontal ou caso 2 na vertical.

3º PASSO
Direcione o canote de saída de água. Observe nesta etapa que a água deve ser direcionada de 
forma que não caia sobre a Boia (flutuador).

Não comercializamos peças avulsas que 
compõem a Torneira de Boia SCHAEFER. A troca 
total, ou parcial, será realizada somente nos casos 
em que for constatado defeito de fabricação do 
produto.  Para assistência técnica, consulte-nos.

VERTICAL: Verifique se o cano está no 
prumo.

HORIZONTAL: Verifique se o cano está 
no nível.
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MANUAL DE INSTALAÇÃO

PREZADO CLIENTE
Para que nossos produtos tenham um funcionamento correto, é necessário o cumprimento das 
especificações de instalação. Pedimos atenção à integridade das partes da torneira boia antes da sua 
instalação. Qualquer dano ou perfuração do mesmo deverá ser imediatamente comunicado ao seu 
revendedor para procedimentos de troca, mediante apresentação da nota fiscal.

CADA EMBALAGEM CONTÉM
1 válvula esférica de passagem plena com terminal de acionamento
1 flutuador com haste
1 canote curvado
1 porca
1 arruela de pressão
1 manual de instalação

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO
A Torneira de Boia SCHAEFER foi projetada 
para funcionar em água limpa, ou seja, livre 
de qualquer componente sólido, como areia 
por exemplo. 

MATERIAL NECESSÁRIO PARA  NSTALAÇÃO 
DA TORNEIRA DE BOIA SCHAEFER
Além da Torneira de Boia SCHAEFER será 
necessário para instalação os seguintes 
produtos/equipamentos:
- Fita veda rosca;
- Terminal de rosca macho, da mesma bitola 
da válvula;
- Chave ou alicate de cano.

IDENTIFIQUE O DIÂMETRO CORRESPONDENTE DO EXTRAVASOR
É obrigatório utilizar um extravasor (ladrão) no seu reservatório de água. Verifique o quadro abaixo 
para saber o diâmetro correspondente à cada bitola da Torneira de Boia:

Torneira Boia SCHAEFER para água fria de 3” e 4”

Torneira Boia de 3" Extravasor (Ladrão)  4” ou 2 de 3”  

Torneira Boia de 4" Extravasor (Ladrão) 5” ou 2 de 4”

Partes da Torneira Bóia
Haste

Saída d’água

Entrada d’agua

Limitador da haste Encaixe haste

Porca e arruela de 
pressão



ATENÇÃO

EM HIPÓTESE NENHUMA A HASTE DO FLUTUADOR DA TORNEIRA DE BOIA SCHAEFER 
DEVE SER CURVADA OU CORTADA, SOB PENA DA PERDA TOTAL DA GARANTIA!

2º PASSO
Encaixe a haste com a Boia (flutuador) no terminal de acionamento da válvula conforme a figura 
abaixo. Coloque a arruela de pressão e fixe a porca.

1º PASSO
Abra a passagem de água e deixe-a correr por aproximadamente 30 segundos para eliminar 
possíveis resíduos sólidos no cano. Fixe a válvula na entrada de água. Veja imagem ilustrativa.

3º PASSO
Direcione o Canote de saída da água. Observe nesta etapa que a água deve ser direcionada 
de forma que não caia sobre a Boia (flutuador). Após a instalação do flutuador não solte-o 
bruscamente, evitando assim possíveis danos no eixo.

Não comercializamos peças avulsas que 
compõem a Torneira de Boia SCHAEFER. A troca 
total, ou parcial, será realizada somente nos casos 
em que for constatado defeito de fabricação do 
produto. Para assistência técnica, consulte-nos.
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