
Torneira Com Sensor de Parede Bica Alta 
Pilhas PROFLUX 

Modelo 51.160 

 

Características: 

 Função Automática: quando o usuário se aproxima do 
sensor a água é acionada e fecha automaticamente ao 
sair. 

 Mais Higiene: A torneira evita o contato manual, assim 
evitando a contaminação cruzada. 

 Economia de água: A função sensor ajuda a economizar 
água pois evita desperdício e aumenta a durabilidade por 
não ter contato físico. 

 Funcionamento somente a Pilhas AAA Alcalinas (produto 
não acompanha pilhas)  

 Distância para acionamento: a distância para 
acionamento é ajustada automaticamente nesse modelo. 

 Design robusto e sofisticado. 

Informações Técnicas: 

Alimentação: DC6V, 4 Pilhas AAA Alcalina 
Consumo: <0.5mw, baixo consumo 
Distância do Sensor: 7 a 20 cm, automático 
Pressão de Água: 3 a 30 m.c.a. 
Temperatura: 0 a 45º 
Bitola: ½ Polegada 

 

Instalação: 

 Antes da instalação, soltar a água em um recipiente para 
eliminar sujeiras na água ou na tubulação. 

 Não utilizar pilhas recarregáveis. 
 Abra o compartimento de pilhas (indicado na imagem do 

manual) e insira 4 pilhas AAA Alcalinas. 
 Rosquear a peça diretamente na parede, bitola de 

entrada de ½ polegada. 
 Regule a vazão da torneira, apertando ou soltando o 

parafuso de regulagem que está logo atrás do corpo da 
torneira. 

 Não utilizar chave Grifo ou Inglesa para instalação, pois 
pode causar danos na peça devido ao excesso de força. 

Manutenção: 

 Não limpar com produtos químicos e abrasivos. Limpar 
apenas com pano macio úmido. 

 Não bater no produto. 

 Não utilizar chave Grifo ou Inglesa grande pois pode 
causar danos na peça devido ao excesso de força. 

 

Garantia: 

Garantia de 1 ano contra eventuais defeitos de 
fabricação, exceto: 
 Danos sofridos pelo produto em consequência de quedas 

acidentais, oscilações de energia, raios e descargas 
elétricas; uso e/ou manuseio inadequado, instalação 
realizada de forma incorreta, não obediência das 
orientações técnicas fornecidas pelo fabricante e erros de 
especificação;  

 Danos causados pela limpeza inadequada do produto 
(aplicação de solventes, produtos químicos, abrasivos do 
tipo saponáceo, utilização de palha de aço, esponja dupla 
face e outros semelhantes); 

 Peças de desgaste natural pelo uso regular, tais como: 
vedantes, gaxetas, anéis de vedação, guarnições, 
cunhas, mecanismos de vedação e componentes 
eletrônicos. Estes itens possuem garantia de 3 meses. 

 Produtos que foram reparados por pessoas não 
autorizadas; 

 Produtos instalados em locais onde a água contenha 
impurezas e substâncias agressivas, que ocasione o mau 
funcionamento do produto; 

 Objetos estranhos e outras substâncias presentes no 
interior do produto que prejudiquem ou impossibilitem o 
seu funcionamento, tais como: cola, lubrificantes, 
resíduos de construção, areia, cimento, pedras, tecidos, 
entre outros.  

 A fabricação dos produtos PROFLUX e suas 
especificações técnicas estão sujeitas a alteração, a 
qualquer momento, sem prévio aviso pelo fabricante. 
 

Soluções de problemas comuns 

 
Produto Não Liga 

Torneira Não Aciona 

 
Verificar Pilhas. 

   
Vazamento na Bica 

Verificar se esta utilizando 
vedante de borracha, se estiver 
com veda rosca retirar e utilizar 
somente anel vedante. Aperto 
somente com as mãos. 

 
Torneira não desliga 

Verificar se algo esta obstruindo 
o sensor, retirar a fonte da 
energia por 2 minutos e ligar 
novamente. 

 
 

Torneira Sai pouca 
Água 

Verificar pressão do local. 
Verificar se o parafuso de 
regulagem de vazão esta aberto. 
Verificar possíveis sujeiras 
obstruindo a passagem. Realizar 
a limpeza do Filtro Interno. 
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