
 

  REU-RFACOL 

 

Coletor Externo 

Manual de Instruções e Instalação 



Montagem: 
1- Fixar as Chapas Fixadoras (4) no Aquecedor; 
2- Inserir a Vedação do Duto (3) no Colarinho; 
3- Fixar o Conj. Coletor Externo (2) nas Chapas Fixadoras (4). 
4- Posicionar a Chapa de proteção contra chuva (6) e adicionar as vedações 7 e 8 sobre a chapa e as vedações existentes, 
duplicando a camada de vedação e substituir os parafusos da tampa pelos itens (9) e (10). 
5- Substituir os parafusos do adaptador pelos itens (5). 
 

Peças: 

1. 1 - REU-2802 FEC - Aquecedor 
2. 1 - BRU315-218 - Conj. Coletor Externo 
3. 1 - BH29-486-D - Vedação do Duto 
4. 2 - BR-U315-201 - Chapa Fixadora do Coletor Externo 
5. 11 - ZEAB0408UK - Parafusos 
6. 1 - BR -U315-151-1 - Chapa de Proteção contra chuva 
7. 2 - U315-153 - Vedação Horizontal 
8. 2 - U315-152 - Vedação Vertical 
9. 4 - CP305804 - Parafusos de Inox 
10. 4 - FIX-00003 - Arruela de Nylon 

 

Observações: 
Coletor  exclusivo para ambiente externo da edificação, não podendo ser utilizado em ambiente interno. 
Certificar de que as vedações estejam devidamente fixadas, para garantir a vedação entre a tampa e o corpo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

CERTIFICADO DE GARANTIA 

  
A Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda., assegura ao comprador / usuário do acessório  aqui identificado, a GARANTIA contra defeito de 
material ou de fabricação que ele apresentar no período de 1 (um) ano (incluso garantia legal), a partir da data da nota fiscal de compra, desde que 
instalado pela rede de assistência técnica credenciada. 
Caso o acessório ( Coletor Externo ) seja instalado por uma empresa não credenciada, o prazo de garantia das peças contra defeito de fabricação 
será de três meses, conforme o Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/1990). 
As peças avariadas eventualmente existentes serão consertadas ou substituídas gratuitamente, durante o período de GARANTIA, desde que o 
departamento técnico da RINNAI, ou técnico credenciado não constate avaria em razão do mau uso do acessório. 
 
A GARANTIA perderá seu efeito para os seguintes casos: 
a) Instalação ou consertos efetuados por pessoas não credenciadas pela RINNAI. 
b) Danos em consequência de utilização inadequada ou abusiva, descuido no manuseio, transporte ou remoção. 
c) Danos decorrentes de caso fortuito ou força maior, além de outros agentes da natureza como incêndio, inundações, queda de raio. 
d) Danos causados ao acessório por terceiros ou por força alheia do proprietário. 
e) Desgaste natural das peças ou componentes de uso inadequado. 
f) Não apresentação deste Certificado de Garantia preenchido e a respectiva nota fiscal de compra. 
g) Danos causados ao acessório decorrentes de não observância do manual de instruções. 
h) Quando o Acessório for utilizado para outras aplicações para o qual não foi desenvolvido. 
 
Informamos que é obrigatório que a instalação ou mudança do acessório seja efetuada por pessoa treinada e autorizada pela RINNAI, o que valida 
este CERTIFICADO DE GARANTIA. 
Sempre que o coletor ficar submetido a poeira, areia e resíduos de construção ou qualquer outra partícula sólida, seja por intermédio do ar, água ou 
gás, a limpeza, deve ser feita de na periodicidade necessária a remoção dessas partículas, para evitar danos ao conjunto aquecedor/coletor e 
permitir o adequado funcionamento do mesmo. 
A GARANTIA NÃO COBRE MÃO DE OBRA DE LIMPEZA EFETUADA NOS COMPONENTES DO COLETOR. 
Após o prazo da garantia legal 90 (noventa) dias, caso o cliente opte em não levar o coletor até a rede de assistência credenciada, poderá haver 
cobrança da taxa de deslocamento, bem como frete de envio e retorno nos casos em que estes forem necessários. 
Garantia válida somente nas lojas da rede credenciada, localizada em território nacional. 
 
O preenchimento do formulário abaixo deverá ser feito pelo INSTALADOR ou USUÁRIO. 
Loja que adquiriu o Acessório:____________________________________________________________________ 
 
Número da Nota Fiscal:_______________________________________________________________________ 
 
Data:________________________________________________________________________ 
 
Modelo do acessório: REU-RFACOL  
____________________________________________________________________________ 
Nº de Lote:________________________________________________________________________ 
 
Instaladora Credenciada:___________________________________________________________________ 
 
Telefone:__________________________________________________________________ 
Declaro ter instalado o acessório conforme descrito neste manual. 
Instalador ____________________________________________________________________________ 

 
Obs: As figuras contidas neste manual são de caráter meramente ilustrativo (sem escala). 

Reservamos o direito de realizar alterações sem aviso prévio.  

Rinnai Brasil Tecnologia de Aquecimento Ltda. 

Rua Tenente Onofre Rodrigues de Aguiar, 200 
Vila Industrial, Mogi das Cruzes - SP 
CEP: 08770-041 
Indústria brasileira 
CNPJ 47.173.950/0001-81 
Telefone: (11) 4791-9696 
Site: www.rinnai.com.br 
Siga: 
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http://www.rinnai.com.br/

