
Pequeno manual de instruções para o Chuveiro Adam

O Chuveiro Adam pode ser adaptado a qualquer mangueira de 
chuveiro pois possui uma rosca comum de meia polegada.

Obtenha um efeito massajador do seu novo chuveiro Adam cuja 
pressão de funcionamento permite um relaxamento ideal.

O seu novo chuveiro Adam nunca se entope pelo que, instale e
use.

Uma vez instalado o Chuveiro Adam na respectiva torneira misturadora é necessário referir alguns 
aspectos antes de o usar, assim: 

Se possui um sistema de aquecimento de águas sanitárias vulgarmente designado por AQS e que é 
normalmente constituído por colectores solares para aquecimento de águas então não precisa de se 
preocupar com nada é só usar o seu novo chuveiro  Adam para obter, pelo seu uso, uma poupança 
de água entre os 50% e os 80%.
Como estes sistema possuem uma ajuda eléctrica para manter a temperatura da água nos depósitos 
num valor constante ,sempre que não haja sol suficiente para manter a água quente, constatará 
também que irá haver poupança na conta da electricidade uma vez que a redução na quantidade de 
água por duche corresponderá a uma menor necessidade de reposição de temperatura na água do 
depósito. Portanto aqui também haverá uma significativa poupança.

Se possui um sistema de caldeira a gás ou gasóleo poderá haver a necessidade de regulação nos 
valores da temperatura desejada para os banhos para o que deverá consultar os respectivos manuais. 
Normalmente não haverá necessidade de qualquer regulação, no entanto a poupança verificar-se-á 
quer na água quer no gás ou gasóleo dispendido para o efeito de aquecimento de águas para banhos 
usando o Chuveiro Adam.

Se possui um esquentador tradicional para aquecimento de águas sanitárias então alguma regulação 
pode ter que ser feita para obtenção da máxima eficiência do Chuveiro Adam.
Na classe de esquentadores existem três tipos em uso.

Os mais antigos, que possuem como característica principal o facto de termos de os acender 
manualmente com recurso a um isqueiro ou um fósforo.
Neste caso, regule a torneira de passagem no esquentador para o valor máximo e o manípulo de 
regulação da intensidade da chama para o valor máximo.
Após isso e com a ajuda de uma outra pessoa tente regular o esquentador para o valor de 
temperatura ideal para a pessoa que na sua casa gosta do banho mais quente. Uma vez nesse ponto 
de regulação aumente ligeiramente o valor da temperatura para que também essa pessoa possa ter 
latitude de regulação quando manipula a torneira  misturadora durante os seu banho. A utilização do 
Chuveiro Adam neste tipo de sistema quase nunca precisa de regulação mas em caso de necessidade 
consulte o manual do seu esquentador para uma ajuda mais detalhada referente ao modelo concreto 
que possui.

Os esquentadores inteligentes são os da classe a seguir e que tem como característica principal o 
facto de termos apenas de abrir um torneira de água quente para que ele dispare e comece a 
funcionar. Neste caso tente, tal como no exemplo referido acima, regular a temperatura do banho 
para o valor que mais agrada à pessoa que gosta do banho mais quente na sua casa, consulte se 
necessário o manual de seu esquentador para melhor obter a regulação ideal. Na maioria dos casos 
não será necessária qualquer regulação para que o sistema funcione com chuveiro Adam mas para 



um rendimento máximo é conveniente executar essa regulação prévia.

Por fim os esquentadores de classe mais evoluída que têm como principal característica a 
circunstância de se ligarem sempre que abrimos uma torneira e também a de possuírem um 
mostrador digital e regulador digital de temperatura da água. Nestes casos bastará regular a 
temperatura desejada no mostrador digital e usufruir do seu novo Chuveiro Adam. Não deixe de 
consultar o manual de instruções do seu esquentador para uma máxima eficiência do seu uso.

Existem também os chamados chuveiros eléctricos do tipo mural e que possuem uma resistência 
eléctrica para aquecer a água. Neste caso instale o Chuveiro Adam e regule a temperatura desejada 
no manipulo para esse fim existente no aparelho. Consulte o manual de utilizador para melhor 
regular a temperatura neste tipo de equipamentos eléctricos para aquecimento de águas sanitárias.

Para contacto visite o nosso sítio na Internet em:

http://monte-aton.org

ou contacte-nos directamente através do telefone +351 919 172 770

ou ainda o e-mail: vale.joana@gmail.com

Bem haja por ter adquirido um chuveiro Adam, o planeta agradecer-lhe-á bem como a sua carteira.

http://monte-aton.org/
mailto:vale.joana@gmail.com

