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NOVO PRODUTO 
 
  

SISTEMA ÁGUA POTÁVEL  
 

 
Sistema completo “Confort” para água potável tipo DWSC! 
 
Baseada nos conhecidos sistemas DWS, a VETUS introduz agora uma versão “Confort” dos sistemas de água potável 
prontos a usar. A instalação de um tanque de DWS economiza tempo valioso, pois apenas terá de ligar as tubagens e a fonte 
de alimentação. O sistema de água potável de alta qualidade oferece um elevado grau de durabilidade. Com a nova versão 
“Confort” conseguimos juntar uma alternativa a um preço muito atraente, com praticamente os mesmos benefícios! 
 
Este sistema “Confort” dispõe de um depósito sintético de alta qualidade adequado para água potável e incorpora uma 
bomba elétrica. A bomba liga automaticamente quando a pressão no sistema cai, por exemplo quando se abre uma torneira. 
 
Todas as ligações para o enchimento de Ø 38mm, de sucção e ventilação de Ø 16mm são fornecidas já instaladas, 
juntamente com um filtro na linha de sucção e um sensor flutuador para ligação ao indicador de nível. A tampa de inspeção 
para a limpeza do depósito também faz parte do fornecimento standard. Estes sistemas estão disponíveis com depósitos com 
capacidade de 120 litros. O motor da bomba está disponível a 12 ou 24 Volt e a saída é de 13,5 l / min à cota zero. 
 
Resumo do DWSC: 
• Preço muito atrativo 
• A pré-instalação de racores, bomba e flutuador poupam muito tempo de instalação 
• Interruptores automáticos na bomba para quedas de pressão 
• Disponível a 12 e 24 Volt, com uma capacidade de 120 litros 
 

Tipo 
Capacidade 

depósito 
Voltagem 

Ligação 
enchimento 

Ligação 
sucção 

Ligação 
ventilação 

Ligação 
saída 

Capacidade 
(l/min) 

Pressão (bar 
l/min) 

DWSC12012 120 12 V Ø38 Ø16 Ø16 Ø 13 13,2 3,1 

DWSC12024 120 24 V Ø38 Ø16 Ø16 Ø 13 13,2 3,1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre a Vetus 
A VETUS representa o desenvolvimento de sistemas inovadores para o seu barco. Inventa e desenvolve sistemas que 
consistem numa ampla gama de produtos para manter o seu barco numa excelente condição técnica. 
A VETUS tem sido, durante 50 anos, uma das empresas mais importantes do mundo quando se trata de produtos inovadores 
para embarcações de recreio e pequenas embarcações comerciais. O catálogo VETUS é regularmente consultado pelos 
engenheiros e arquitetos dos principais construtores de embarcações e usado como material didático em estabelecimentos 
de formação náutica por um bom motivo.  
 
3 anos de garantia, único no mercado!  
Todos os equipamentos VETUS têm uma garantia de 3 anos. Devido à nossa experiência, a escolha criteriosa 
de materiais e controlos rigorosos de qualidade, temos a confiança necessária para ofertar esta garantia. Para 
aconselhamento, instalação e serviço pode contar com a nossa rede mundial de revendedores VETUS. 

 


