
Especificações do produto

Produto: Leaf Eater Advanced

Descrição do Produto

Mantém seu sistema de captação de água da chuva livre de mosquitos e insetos.

O Leaf Eater AdvancedTM é a próxima geração de separadores de folhas, com nova tecnologia de tela única 
patenteada Clean ShieldTM e o sistema de saída VH PivotTM. O Leaf Eater AdvancedTM impede a entrada 
de folhas e detritos no seu reservatório, melhora a qualidade da água e reduz a manutenção do tanque. A 
tecnologia de tela única do Clean ShieldTM desvia as folhas e detritos utilizando a força do fluxo de água, 
minimizando a manutenção e aumentando a eficiência de captação. Este separador de folhas incorpora uma 
saída VH PivotTM que pode ser direcionada para um tubo vertical ou horizontal. O Leaf Eater AdvancedTM 
também pode ser usado para evitar a entrada de outros detritos no seu tanque, mesmo quando não 
estiver chovendo.

Características e Benefícios

  

 

 

Código: RHAD81 - 88/100mm

A Próxima Geração de
Separadores de Folhas

• Separador de folhas compacto e versátil para
   uma rápida e fácil instalação.

• Gire a saída para facilitar a instalação vertical ou 
   horizontal - é possivel ter uma variedade de 
   opções de instalações num só produto 
   (VH Pivot™).

• A tecnologia patenteada de tela única, desvia os
  detritos utilizando a força da água (Clean Shield ™)
• Mínima manutenção.
   - A tela retira automaticamente os detritos.

• Desempenho com alta vazão.

• Tela única contra mosquitos e insetos com malha de 
   aço inox com 0,955 milímetros de abertura.

• Disponível para tubos de 88 ou 100 milímetros 
   (adaptador de duplo encaixe).

• Superior eficiência de captação em altas e baixas
   taxas de fluxo de água.

Posição VerticalPosição Horizontal

Distribuído por:

Fone: (021) 35217202 | contato@harvesting.com.br



Manutenção

Especificações do produto

Instalação
INSTALAÇÃO DIRETA OU INTERMEDIÁRIA INSTALAÇÃO COM A SAÍDA HORIZONTAL

LEMBRETE, esta especificação não é um manual completo para uso do produto. Mais informações estão disponíveis com Rain Harvesting Pty Ltd ou consultando os manuais de operação e 
instalação. Esta folha de especificações deve ser lida em conjunto com as normas locais de instalação e operação. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio pela 
Rain Harvesting Pty Ltd.PO
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Dimensões em mm salvo indicação contrária.

1.  Instalação na saída da calha: remover 208 milímetros do 
tubo logo após a saída da calha, remover todas as arestas do 
tubo.  Instalação no meio do tubo de descida: remover 208 
milímetros do tubo de descida na posição aonde será 
instalado o Leaf Eater advanced, remover todas as arestas do 
tubo. (figura 1) 

2.  Usar as abas de liberação rápida,  remover a tela Clean 
Shield ™, levantando-o para cima e para fora. (figura 2)

3.  Inserir o Leaf Eater Advaced ™, deslizando a saída para 
dentro do tubo de PVC no local aonde foi efetuado o corte 
da tubulação, forçando firmemente  para ficar encaixado.  
(figura 3)

4.  Parafusar o Leaf Eater Advanced™ na parede através das 
aberturas de fixação existentes. Certifique-se de que os 
parafusos  e buchas são adequados para a sua instalação.  
(Figura 5)

5.  Insira a tela Clean Shield™ de volta no Leaf Eater  
Advanced ™ e verifique se esta devidamente posicio     
nada. (Figura 6)

1.  Usar as abas de liberação rápida,  remover a tela 
Clean Shield ™, levantando-o para cima e para fora.  
(figura 2)

2.  Girar a saída do separador de folhas para a posição 
horizontal - um pouco de força pode ser necessário.

3.  Posicionar o Leaf Eater Advanced™ ao lado da
tubulação existente, marcar e cortar nas posições 
adequadas.  Remover todas as arestas do tubo.      
(Figura 4)

4.  Inserir o Leaf Eater Advanced™, deslizando a
saída para dentro do tubo de PVC. A placa traseira 
de fixação deve acomodar-se atrás da tubulação que 
desce da calha. (Figura 3)

5. Parafusar o Leaf Eater Advanced™ na parede através 
das aberturas de fixação existentes. Certifique-se de  
que os parafusos e buchas são adequados para a sua 
instalação. (Figura 5) 

6.  Insira a tela Clean Shield™ de volta no Leaf Eater 
Advanced e verifique se esta devidamente posicio nada. 
(Figura 6)

A tela Clean ShieldTM é autolimpante, mas se necessitar de uma limpeza, basta retirar a tela segurando 
nas guias de liberação rápida e puxando a mesma, para limpar basta utilizar uma mangueira ou escova. 
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