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PROCEDIMENTO:
1º - Fixar a grade traseira (1a) no motor (2) através das arruelas (3) e parafusos (4), conforme ilustrado no 
detalhe A; 
2º - Realizar a montagem da hélice, fixando as pás (5) no núcleo (6), através dos parafusos (7) e porcas (8), 
conforme ilustrado na vista explodida do ventilador; 
3º - Introduzir a hélice montada no eixo (9) do motor (2), posicionanda pela região chanfrada do núcleo (6). 
Encaixar o anel elástico (10) na ranhura do eixo (9), conforme ilustrado no detalhe B; 
4º - Fixar o prato (19), do sistema aspersor (20), na grade dianteira (1b) através das arruelas (21) e 
parafusos (22), conforme detalhe C; 
5º - Fixar as grades conforme detalhe D: Girar o pino (31) até a posição cadeado aberto no fixador (32). 
Encaixar a presilha em ambas as grades. Girar o pino (31) através de uma chave de fenda até a posição 
cadeado fechado; 
6º - Efetuar a acoplagem do motor (2) no prolongador (24) por meio do suporte do motor (18), após montar 
nas colunas modulares (17) e na coluna (16) , após no suporte (15) conforme ilustrado na vista explodida do 
ventilador. 
7º - Plugar a tomada do climatizador (25) na tomada fêmea do motor (2). 
8º - Posicionar o reservatório 20/70 L (23) sobre o suporte (15). 
9º - Fixar os cabos (33) na coluna através das abraçadeiras (26); 
10º - Abastecer o reservatório 20/70 L (23) com água potável manualmente até atingir o nível da torneira 
boia ou conectar o mesmo à rede de água existente no local através da conecção (30). 
11º - Acoplar sobre o reservatório 20/70 L (23) a tampa (27), de maneira que as mangueiras fiquem 
posicionadas no recorte (28). 
12º - Ajustar a intensidade do sistema de aspersão d'água, através da torneira (29). 
13° - Conferir os componentes da montagem conforme tabela abaixo.

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM DO CLIMATIZADOR 700 COL.M 20/70L

Peça Item Descrição Peça Item Descrição

21 ARRUELA LISA ZB 1/4 x 1 8 PORCA SEX ZB M6

18 e 4 PAR. CAB PAN PLASTIC 5x16 7 PAR. CABEÇA FOGÃO ZB 6x16

3 ARRUELA LISA ZB 1/4 x 17 10 ANEL ELÁSTICO E-12
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