
 
Este chiller que você adquiriu foi desenvolvido especialmente para proporcionar-lhe 

a certeza da máxima qualidade somada ao mínimo consumo de energia e grande 

durabilidade. 

O projeto de última geração, fabricado com componentes de alta qualidade, 

serpentina totalmente de TITÂNIO. 

 

Para obter o melhor desempenho e compreender seu funcionamento é fundamental 

que você siga corretamente as instruções e recomendações deste manual.  

 

PARA SUA SEGURANÇA 

Este manual traz todas as informações necessárias para a instalação e boa utilização 

deste aparelho. Leia-o atentamente pois, desta forma você estará evitando danos, 

preservando seu chiller e a garantia que ele possui. 

Como todo aparelho elétrico não permita que seja manuseado por crianças mesmo 

quando desligado. 

Este chiller é de uso exclusivo para aquários de água doce ou salgada. 

 

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 

Antes de ligar seu chiller verifique se a tensão de sua rede elétrica é compatível com 

a do aparelho. 

Evite o uso de extensões, benjamim e tomadas com baixo de limite de corrente. 

O chiller deve ser instalado em um local ventilado. Por isso, NUNCA o instale 

dentro de móveis lugares fechados ou com a parte frontal ou traseira do aparelho 

próxima de paredes, móveis ou qualquer outro _ tipo de objeto que possa impedir a 

ventilação. (CASO NÃO SEJAM SEGUIDAS ESTAS RECOMENDAÇÕES O 

APARELHO PODERÁ SOFRER DANOS E PERDERÁ A PRECISÃO DA 

TEMPERATURA) 

 

Nunca incline ou vire seu chiller. 

A limpeza deve ser feita apenas com um pano úmido ou cera automotiva. 

A mangueira de saída do resfriador deve ser a mais curta possível 

Não utilize em aquários com mais de 2000 litros. (sempre considerando a caixa de 

circulação) observe a carga térmica imposta no aquário ou seja quanto mais 

lampadas bombas etc…, gera aquecimento fazendo com que o chiller trabalhe mais 

para compensar a carga térmica gerada. 

 

INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO 

1- Conecte as mangueiras de entrada e saída de água na parte superior do aparelho 

2- Ligue a bomba para que a água comece a circular através do chiller e retorne ao 



 
aquário ( USAR BOMBA DAGUA DE 2500 A 4500 L/H) 

3- O termostato já esta pré-ajustado. 

4- Frio – liga com 26,6 °C 

5- Após ser ligado na tomada o display do termostato acendera 

6- Após 10 segundos o chiller entrara em funcionamento 

 

CARACTERÍSTICA TÉCNICAS 

Dimensões externas aproximadas 

Largura x comprimento x altura 

39cm x 43cm x 33cm 

 

SISTEMA ELÉTRICO 

Tensão de entrada……………………………………………………………220 V 

Freqüência………………………………………………………………………60 HZ 

Potência elétrica………………………………………………………………1 HP 

Consumo aproximado………………………………………………….. 750 watts 

Consumo aproximado em repouso………………………………….1,5 watts 

Intensidade da corrente………………………………………………….4,0 / 5,8 A 

 

MANUTENÇÃO 

Condensador (parte das aletas onde o ar) 

1- Limpar periodicamente com uma escova ou aspirador de pó, mantendo sempre 

limpa. 

 

Para maiores detalhes e promoções veja no site de um de nossos representantes:  

Acesse: 

http://www.reefsstore.com.br 

 

http://www.reefsstore.com.br/

