Manual de Instruções para Tanque de Águas Residuais
WWS Vetus

Em caso dúvidas na instalação após a leitura do manual, favor entrar em
contato com nosso departamento técnico através do telefone ou email:

• (11) 3477-5655
•email: atendimento@marineoﬃce.com.br

Horários de atendimento:
Segunda-feira à quinta-feira: 8h – 18h
Sexta-feira: 8h – 17h
Rua Anhaia 982, Bom ReJro – SP
www.marineoﬃce.com.br

Termo de Garantia
Acessórios Náuticos e Peças de Reposição
A Marine Office tem como compromisso oferecer produtos de qualidade e durabilidade que correspondam
com as expectativas de seus clientes. Comprometemo-nos a reparar ou substituir, gratuitamente mediante a
aprovação da solicitação de garantia, os produtos que sejam reconhecidos pelo nosso Departamento Técnico
como defeituosos. Os produtos serão reconhecidos como defeituosos quando apresentarem qualquer defeito
relacionado a material ou processo de fabricação.
A garantia só é permitida para produtos, que mesmo seguindo as instruções de instalação e uso, apresentarem
não conformidade com as especificações técnicas do respectivo fabricante. Neste sentido, concede a presente
garantia contratual aos produtos adquiridos, cujos termos estão baseados no Código de Defesa do
Consumidor. Lei nr. 8.078 de 11 de Setembro de 1990.

Termos de Garantia e Prazos

• Os produtos distribuídos e comercializados pelas Marine Office, possuem garantia legal de 90 (noventa)
dias, a contar da data de emissão da Nota Fiscal de Compra.

• Para abertura do processo de Solicitação de Garantia, o cliente deverá comunicar a Marine Office, o
respectivo produto e defeito apresentado.

• Os custos relacionados ao transporte/envio do produto são de responsabilidade do cliente;
• O produto deverá ser entregue em sua embalagem original, acompanhado da Nota fiscal de Compra,
indicando o respectivo produto e a data de compra.

• Após recebimento do produto, a Marine Office terá um prazo de 30 (trinta) dias para reparar ou substituir
o produto defeituoso. Este prazo está amparado pela Lei nr. 8078; parágrafos 1 e 2 - artigo 18. Será
considerado produto dentro do prazo de garantia todos aqueles que chegarem ao nosso departamento
dentro da data estipulada deste Termo de Garantia e em conformidade com a Nota Fiscal de Compra.

• Caso seja constatado que o produto apresenta defeito material ou de fabricação, caberá a Marine Office,
através de seu Corpo Técnico definir se irá reparar ou substituir o produto.

• Os produtos retornarão aos clientes sempre que não forem constatados os defeitos alegados, ou mesmo em
casos de descumprimento de qualquer das condições de exclusão de garantia que serão apresentadas a
seguir.

Condições de Exclusão de Garantia

• Desgaste ocorrido por uso intenso ou exposição à condições adversas e não previstas para o uso do
produto específico.

• Danos causados durante o transporte ou montagem e desmontagem do produto.
• Mau uso, esforços indevidos, ou uso diferente daquele proposto pelo fabricante para cada produto.
Defeitos ou desgastes causados por uso que não forem explicitamente indicados para esse fim.

• Problemas causados por montagem em desacordo com o manual de instruções, ou relacionados a
adaptações ou alterações realizadas no produto.

• Problemas relacionados a condições inadequadas do local onde o produto foi instalado.
• Maus tratos, descuido, danos causados por acidentes, quedas e etc; limpeza ou manutenção em desacordo
com as instruções do fabricante.

• Danos causados por serviços de limpeza e/ou conserto contratados pelo cliente.
Observações Importantes
Após observar ou relatar um problema no produto, entre em contato com a Marine Office para informar o
ocorrido. Não mexa ou inspecione o produto para solução do problema, isso invalidará a garantia. A Marine
Office é única e exclusivamente responsável por inspecionar, laudar e solucionar o problema existente.
Para sua tranquilidade, preserve-o junto ao Documento Fiscal e/ou manual de instruções de seu produto em
local de fácil acesso.

Assistência Técnica Autorizada
Marine Office C.I.E.R.C. LTDA
Rua Anhaia, 982 - Bom Retiro - SP - CEP 01130-000
Telefone: (11) 3477-5655
Email: atendimento@marineoffice.com.br
Site: www.marineoffice.com.br

Tanque de Águas Residuais WWS 42 - 120 L

Introdução
Estas instruções aplicam-se aos tanques de águas residuais da Vetus para águas cinzas e águas negras.

Tanque de águas cinzas
Um tanque de água cinza só deve ser usado para coletar água da pia, chuveiro, lavatório, ar condicionado,
etc. A capacidade de um tanque de águas residuais nunca pode ser muito grande . Combine a capacidade do
tanque com quantidade de água fresca disponível.
Coloque a pia, o chuveiro, o lavatório, etc. com um dreno com peneira, de modo que os resíduos grosseiros,
como cabelos, etc., serem menos propensos a entrarem no tanque de água cinza.

Tanque de águas negras
Um tanque de águas negras é usado apenas para coleta temporária de água sanitária.
Um tanque de águas negras deve ser instalado de acordo com as Diretrizes Européias para Barcos de Prazer
(EGPB), Norma ISO 8099.
A capacidade de um tanque de água residual nunca pode ser muito grande . A capacidade deve ser calculada
usando a quantidade de água de descarga usada pelo banheiro . Considere cerca de 7 a 14 litros de águas
negras por pessoa por dia.
Use apenas papel higiênico solúvel em água para evitar bloqueios desnecessários.
Nota: Toalhas sanitárias e tampões no vaso sanitário e no tanque de águas negras certamente causarão
bloqueios.
Eliminar um bloqueio um trabalho desagradável, certifique-se de que você tenha um par de luvas de
borracha a bordo.

Cheiro
Tanque de águas cinzas
Serão produzidos odores desagradáveis em cada tanque de água cinza. Coloque a pia, o chuveiro , o
lavatório, etc., com um sifão e um filtro anti-odor.
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Tanque de águas negras
Os cheiros desagradáveis causados por fezes serão produzidos em todos os tanques de águas negras. O uso de
água do mar para descarga aumentará o mau cheiro . As algas na água do mar também produzem cheiros
desagradáveis.

É possível adicionar aditivos especiais a tanques de águas residuais para reduzir o mau cheiro, denominado
desodorantes de tanques . Uma maneira simples de reduzir o odor é usando soda, que limpa e esteriliza.
Mangueiras com vazamento , acessórios de mangueira , tanques, tampas de tanques, etc., também podem
causar um incômodo devido ao cheiro. Portanto, realize uma verificação regular de todo o sistema.
Para dimensões dos tanques, consulte Dimensões. As tolerâncias são de + /- 2% e aplicam-se a todas as
dimensões do tanque.
Acionar a bomba a seca é permitido . No entanto , um funcionamento desnecessário a seco reduzirá a vida til
do motor e do diafragma.

Atenção
As obstruções na mangueira de pressão e / ou sucção podem ser prejudiciais à bomba e / ou ao motor
elétrico. Ao usar um fusível com a amperagem recomendada (6 A para 12 Volt e 4 A para 24 Volt) no cabo
positivo, o fusível queimará se houver algum bloqueio ou quando a válvula de desligamento estiver
fechada.
Isso evitará danos à bomba ou ao motor elétrico.

Uso
Esvaziando
Sempre esvazie o tanque de acordo com as normas ambientais.
Existem algumas regiões onde as descargas diretas são proibidas.
Quanto mais tempo a água residual permanecer no tanque, maior o risco do mau cheiro escapar, portanto,
não deixe o tanque de águas residuais cheio desnecessariamente. Esvazie o tanque uma vez por dia, ou
sempre que possível. O tanque pode ser bombeado vazio de duas maneiras:
1. Um sistema de bombeamento no píer, conectado a tampa do tanque. isso esvaziará o tanque.
2. A bomba do tanque pode ser usada para bombeamento direto, desde que seja legal fazê-lo.
A bomba possui conexão de Ø 38 mm (1 1/2”).
Quando o tanque é bombeado vazio por uma bomba de alta capacidade, existe o risco do tanque colapsar
devido à baixa pressão. Esse problema ocorre especialmente com os sistemas de drenagem de tanques nos
píer. Para evitar o colapso do tanque, uma das seguintes medidas podem ser tomadas:
1. Abra a tampa de inspeção do tanque.
2. Abra uma válvula especialmente instalada no tanque para este fim.
3. Instale uma válvula de ventilação operada a vácuo VRF56.
4. Instale um tubo de ventilação de Ø 38 mm (1 1/2”).
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Após o bombeamento do tanque vazio,:
1. Enxágue o tanque com água limpa de modo que todas as mangueiras de descarga estejam cheias com
esta água.
2. Bombeie a água de descarga com a bomba. Os contaminantes remanescentes na bomba e nas mangueiras
também serão lavados.
Contaminantes deixados para trás nas válvulas da bomba podem resultar em uma diminuição da capacidade
da bomba.
Se a instalação não for usada por um longo período de tempo, a bomba deve ser operada regularmente. Ao
fazê-lo, certifique-se de um bom funcionamento das válvulas.

Durante sua ausência
Lave o banheiro várias vezes para garantir que a mangueira que liga o banheiro e o tanque seja preenchida
com água limpa para evitar mau cheiro quando não estiver em uso.
Limpe e esterilize o tanque e as mangueiras pelo menos uma vez por ano, de preferência no final da
temporada.

Limpeza
Tanque de águas cinzas
Limpe o interior do tanque com água e um bom desengorduraste doméstico. Use uma escova ou esponja.
Enxágue o tanque com água limpa.

Tanque de águas negras
Limpe o interior do tanque com água e um bom limpador para banheiros. Use vinagre quando houver
depósitos. Use uma escova ou esponja. Enxágue o tanque com água limpa.

Esterilização
Esterilize o tanque enchendo-o com uma solução de água sanitária com cloro em água na proporção de 1:
1000 (mL). Permita que esta solução circule através de todo o sistema de águas residuais. Remova a solução
e enxágue o tanque com água limpa.

Inverno
O tanque, mangueiras, bomba, etc. devem sempre ser drenados. Nunca adicione anti-congelante ao tanque ou
a outras partes do sistema de águas residuais para proteger contra danos causados pelo congelamento. Anticongelantes são muito tóxicos.
Limpe e esterilize o tanque de acordo com os procedimentos de limpeza.

Manutenção
Verifique regularmente o respiro de de ar (14) e limpe sua peneira, se necessário.
Verifique regularmente as mangueiras e conexões para possíveis vazamentos e ajuste novas mangueiras e/ou
braçadeiras quando necessário. Verifique também o tanque quanto aos danos causados pela abrasão.
Substitua imediatamente o tanque danificado.
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No final da temporada, realize os procedimentos de limpeza e esterilização conforme descrito anteriormente
em ‘Uso’.
Um tanque e instalação gravemente contaminada com algas podem ser limpos enxaguando completamente o
tanque, bomba e mangueiras com cloro.
Limpe as válvulas, se necessário. Para isso, remova as braçadeiras, retire as válvulas e limpe-as. Remonte o
sistema.
Certifique-se de que as válvulas sejam remontadas da maneira correta.

Instalação
Geral
Ao escolher um lugar para o tanque e para o agulheiro de águas residuais, leve em consideração pontos
listados abaixo:

• A mangueira de sucção deve ser o mais curta e reta possível, e deve ir diretamente para o tanque.
• O espaço em que o tanque é colocado deve ser devidamente ventilado.
• Deve haver espaço livre suficiente para realizar a manutenção da bomba.
Posição
Vários banheiros podem ser conectados a um único tanque.
Os acessórios extras para novas conexões estão disponíveis.
Posicione o tanque o mais próximo possível do banheiro para evitar que a água volte para o banheiro quando
o barco se movimentar.
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Organize os tanques, e assim o peso, uniformemente sobre o barco. Instale o
tanque para que ele seja facilmente acessível para inspeção. Certifique-se
também de que há espaço suficiente na parte superior do tanque para as
conexões da mangueira. Estas devem ser facilmente acessíveis durante a
instalação. O tanque deve estar 1 cm livre de anteparas ou outros tanques, a
fim de fornecer ventilação.
Certifique-se de que a base para o tanque é forte o suficiente para fixa-lo de
forma segura. O tanque aumentará em tamanho um pouco quando preenchido.
Leve em consideração proteger o tanque. Fixe o tanque usando parafusos e
arruelas de aço inoxidável fornecidos.

Tampa de inspeção e conexões
A tampa de inspeção e os acessórios são pré-montados na parte
superior do tanque.
Use a ferramenta fornecida para posicionar as conexões na
direção correta. Se necessário, crie orifícios adicionais na parte
superior do tanque ( Ø 43mm). Escolha a posição dos acessórios
para que quando o barco estiver encalhado, a água residual não
volte para o banheiro, ou flua para fora através do respiro do
tanque.
Limpe a poeira da serra e verifique as aparas do interior do tanque.
Monte os acessórios com os anéis de vedação fornecidos. Aperte as porcas
usando a chave inglês, nunca com outra ferramenta. Não aperte as porcas
excessivamente. Após 2 dias, verifique se as porcas do conector ainda estão
apertadas, aperta-as novamente se necessário. Repita isso após 4 dias.
Para evitar bloqueios causados por cabelos e resíduos grosseiros. todos os
acessórios devem ter as rebarbas removidas internamente, o estreitamento local
deve ser reduzido ao mínimo e qualquer alteração no diâmetro do tubo deve
ser feita usando adaptadores cônicos ou raios grandes.
O sensor para um relógio indicador de nível já está instalado na parte superior
do tanque.
O sensor pode ser conectado apenas a um indicador de nível Vetus.

Opcional - Válvula de ventilação com vácuo VRF56
Na parte superior do tanque, faça um orifício para a válvula de ventilação (Ø57 mm (2 1/4”))
Conexões do tanque
Consulte os ‘Exemplos de instalação’ para obter referências de como realizar a instalação.
Conecte o tanque com uma mangueira reforçada de boa qualidade. Evite curvas acentuadas, dobras ou
flacidez na mangueira.
Suporte a mangueira em pontos não muito distantes e regulares para evitar a queda da mangueira. Os
depósitos serão coletados em pontos flácidos, causando bloqueio após o tempo.

6

A mangueira reforçada dever ser uma mangueira especial para água sanitária, à prova de odor e resistente à
uma pressão mínima e sobrepressão de 0,3 bar.
Ajuste toda conexão de mangueira com uma boa braçadeira de aço inoxidável. Anexe a conexão de descarga
(5) à bomba de água residual (9).
Para montar a válvula corretamente, consulte o manual da bomba de água residual.
Instale a saída de casco com a válvula (11).
Instale a mangueira de sucção (17) (Ø38 mm (1 1/2”) de modo que nem o tanque, a bomba ou a tampa da
plataforma estejam sujeitos a quaisquer esforços mecânicos.
Coloque o respiro de ar (14) o mais alto possível acima do topo do tanque. Escolha um lugar para a saída
onde a chuva ou outra água externa não possa entrar.
Se necessário, coloque um filtro anti-odor (15) entre o tubo de alívio de ar e o respiro.
Coloque a linha de alívio de ar (18), diâmetro interno Ø19 mm (3/4”), entra o respiro e o tanque. Quando
viso a partir do tanque, o tubo de alívio deve ir diretamente para cima.
Instale um sifão (10) no tubo de descarga entre a saída da bomba e a saída de casco quando o tanque de
águas residuais e/ou saída de casco estiverem abaixo da linha d’água.

Mangueira de enxágue
Para enxaguar facilmente o tanque com água limpa, pode ser feito um encaixe extra no deck. A água limpa
pode ser derramada através deste tubo (20).
Se o conector de sucção (3) não estiver sendo usado, feche-o com um tampão.

Instalação elétrica
Certifique-se de que a tensão marcada no motor elétrico da bomba é idêntica à tensão de alimentação do
barco.
A seção transversal mínima para os cabos é de 2,5 mm2 (14 AWG). A queda de tensão entre a bateria e a
bomba não deve exceder 10% da tensão de alimentação. Para uma instalação de 12V com um comprimento
total de cabo (cabos positivo e negativo) de mais de 19 metros, use um cabo de seção transversal 4 mm2. (ou
mais de 50 pés, use 12 AWG).
Conecte a fonte de alimentação conforme mostrado no esquema elétrico.
Um interruptor principal * e um fusível ** devem ser utilizados no cabo positivo (+).
*) O interruptor deve ser avaliado para 10 Amp.
**) Fusível: 6 Amp para sistema 12V; 4Amp para sistema 24V.

Atenção
O motor elétrico pode ficar quente quando usado por uma longo período de tempo. Certifique-se de que a
fiança elétrica não entre em contato com a carcaça do motor.
Quando a energia é ligado, o LED na parte superior do sensor sempre pisca na cor verde.
Conecte o sensor ao medidor de nível do tanque, conforme mostrado nos esquemas elétricos.
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O sensor foi calibrado para a altura interna do tanque. Não conecte o fio amarelo (Cal), isole-o!

Solução de problemas - sensor de nível
Problema
O LED na parte superior do
sensor não pisca, ou as vezes
verde.

Causa

Solução

A tensão da fonte de energia é
muito baixa.

Carregue a bateria

O sensor está sujo na parte
inferior.

Limpe o sensor usando um pano
úmido ou uma escova.

Dados técnicos
Tanque de águas residuais
Modelo

WWS42..B

WWS61..B

WWS88..B

WWS120..B

Capacidade

42 Litros

61 Litros

88 Litros

120 Litros

Peso

12,5 kg

14 Kg

16 Kg

18 Kg

Pressão máx.

0,3 bar (30 KPa)

Material

Polipropileno

Conexões
Mangueira
Enchimento

Ø 38 / 35 / 25 /19 /16 mm (1 1/2, 1 3/8, 1, 3/4, 5/8”)

Mangueira
Descarga

Ø 38 mm (1 1/2”)

Alívio de ar (respiro)

Ø 19 mm (3/4”)

Descarga

Ø 38 mm (1 1/2”)

Motor elétrico da bomba
WWS..12B
Tipo

WWS..24B

Motor DC de ímã permanente

Tensão

12V

24V

Corrente (máxima)

6A

4A
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Bomba
Tipo

Bomba de diafragma, auto-escorvante

Capacidade (com carga 0 m)

27 L/min (7.1 US GPM)

Altura máxima de sucção

3 mca

Carga máxima

5 mca

Carga máxima de sucção + carga

5 mca

Material
Periféricos da bomba

Plástico

Braçadeiras

Plástico

Diafragma

Borracha (neoprene)

Válvulas

Borracha (neoprene)

Carcaça da bomba

Alumínio pintado

Sensor de nível
Fonte de alimentação

12/24V DC

Consumo de corrente

35 mA

Sinal de saída

Analógico, adequado para 1 ou 2 medidores de nível Vetus ou 1x
WWCP (painel de controle)

Precisão

+/- 5% compensado por temperatura

Temperatura de armazenamento

-20ºC a +70ºC

Faixa de temperatura útil

0 a 50ºC

Exemplos de instalação
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1. Sistema de águas negras
2. Sistema de águas cinzas
3. Sistema de águas cinzas - o tanque está posicionado acima do chuveiro e lavatório

1. Tanque de águas residuais

13. Tampa do deck para descarga e enxágue

2. Conexões de entrada: Ø38/35/25/19/16 mm

14. Saída de ar (respiro)

3. Conexão de sucção: Ø38 mm

15. Filtro anti-odor

4. Tubo de descarga: Ø38 mm

16. Mangueira de entrada: Ø38/35/35/19/16 mm

5. Conexão de descarga: Ø38 mm

17. Mangueira de sucção: Ø38mm

6. Conexão de alívio de ar: Ø19 mm

18. Mangueira de alívio de ar (respiro): Ø19 mm

7. Sensor de nível

19. Mangueira do respiro.

8. WC

20. Mangueira de lavagem

9. Bomba de águas residuais

21. Lavatório

10. Sifão

22. Chuveiro

11. Saída de casco com válvula

23. Sifão

12. Respiro do sifão

24. Chuveiro com bomba
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Diagrama elétrico

A (+): Branco
B (-): Preto
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1

Sensor de nível

Cor dos fios

2

Indicador de nível

1

-

Branco

3

Bateria

2

+

Marrom

4

Fusível

3

S

Verde

5

interruptor de chave

4

Cal

Amarelo

6

Interruptor

7

2º indicador de nível

8

Conector 8 polos WWCP

Conexões

12

Dimensões
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