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Registro gaveta 1509
Registro pressão 1416
Registro esfera 1510/1520

IMPORTANTE
a. Para o perfeito funcionamento, instale o registro totalmente
fechado.
b. Durante a aplicação de solda nas tubulações de água quente,
não dirija a chama sobre o corpo do registro.
c. Durante a instalação de tubulações de água fria não utilize
qualquer produto tóxico para a vedação das conexões do
registro.
d. O registro gaveta 1509 não deve ser utilizado como registro
controlador de vazão de duchas ou chuveiros, pois deve atuar
com a passagem d’água totalmente aberta ou totalmente
fechada.

Instrução de Instalação
Registro 1509 ½’’ e ¾’’ e Registro 1520 ¾’’

2. Para testar o encanamento, acione o registro utilizando a
borboleta da capa protetora.
3. Retire a capa protetora somente quando for instalar o
acabamento.

Instrução de Instalação Registro 1509
1’’, 1.¼’’ e 1.½’’ e Registros 1510
1. Instale o registro observando que o plano de revestimento final
coicida com o início da tampa do registro. (Fig.2)
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1. Instale o registro observando que o plano do revestimento final
coincida com a faixa de embutimento indicada na capa protetora.
(Fig.1)
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Instrução de Instalação Registro 1416
Importante: Em instalações com tubulações de cobre, remova o
conjunto do reparo antes da solda. (Fig.3)

Fig.4

Fig.5
Plano do revestimento

Registro
Assento substituível

Capa protetora
Borboleta

Fig.3

Reparo

Castelo

Registro
máximo Faixa de
mínimo embutimento
Reparo

Capa protetora
Parafuso

Castelo

Capa protetora
Parafuso
1. Monte o registro de modo que a direção da flecha marcada no
corpo coincida com a direção do fluxo d’água.
2. Instale o registro observando que o plano do revestimento final
coincida com a faixa de embutimento indicada na capa protetora.
(Fig.4)

3. Para testar o encanamento, acione o registro utilizando a
borboleta da capa protetora.
5. Retire a capa protetora somente quando for instalar o
acabamento.

Instrução para troca de assento do
Registro 1416 com sede substituível
1. Remova o conjunto do reparo e com uma chave Allen 7/16’’ ou
11mm retire o assento substituível, faça a troca e monte
novamente o conjunto. (Fig.5)

Funcionamento, uso e manutenção
- Uso exclusivo em instalações prediais de água quente e fria.
- Limpe periodicamente o seu produto apenas com um pano macio,
água e sabão neutro. Não use palha de aço, ou produtos químicos.

Assistência Técnica
Caso seja necessário, a Meber dispõe de todos os componentes
para reposição deste produto. Utilize os postos autorizados de
Assistência Técnica Meber ou nos contate para quaisquer
esclarecimentos.

