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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

Nome do Produto  

Jato  Aspersor Fixo 
 

 
Dados do fabricante 
Primeiro Mundo Piscinas www.primeiromundo.com.br 
 
Descrição do produto 

Uso 
Equipamento que faz parte do sistema Autopool de limpeza. . 
Ele auxilia os jatos rotativos na limpeza da piscina empurrando 
a sujeira para o ralo. 

Materiais Feito de PVC-ABS, reforçado. 

Código e Modelo 004.552.5024-XX Jato Fixo de Fundo 

Cores disponíveis Branco-Azul-Preto-Cinza-Taupe-Bege 

Composição Jato composto por mola helicoidal de aço inoxidável. 
 

FAQ – perguntas e respostas mais freqüentes 

1. Qual a diferença entre o jato fixo e o jato rotativo? 
R. O jato fixo e o responsável pelo efeito da cortina d’água, além de ser fixo em relação a direção do 
jato  d’água que ele emite ou seja ele sempre direcionara o jato para uma posição fixa ao contrario do 
rotativo que gira entorno de seu eixo a cada ciclo da válvula. 
2. E possível ter um sistema Alto Pool sem jato fixo? 
R. É desde que os jatos de parede estejam próximos suficientes para que ocorra o efeito cortina 
d’água na direção do ralo de fundo. Ou seja, dependerá das dimensões da piscina.  

 

 

Dicas 

Quando a piscina estiver pronta para testes, deve-se deixar a água circular por pelo menos 24 horas com 

as saídas das bases abertas, para a limpeza da tubulação antes da colocação dos jatos rotativos e fixos. 

 

Normas Aplicáveis 

Normas Aplicáveis 

 NBR 9818 – Projeto e execução de piscinas 

 NBR 10339 – Projeto e execução de piscinas 

(sistema de recirculação e tratamento) 
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Tabela de dados técnicos 

Características do desempenho / detalhes  

Modelo / bocal TNC - Concreto Vazão / motor De 4 a 16 m³/h  

Saídas  Ajustáveis de ¼ a ¾  

 

 
 
Instruções para instalação 

Deve se atentar para as instalações destes dispositivos, pois os mesmo são fundamentais para automação da 
piscina. Conforme mostrado no esquema acima ele deve estar nivelado com o fundo acabado e seguindo a 
declividade do fundo da piscina. Não dever ser retirada o lacre vermelho das bases do jato até que as obras 
tenha sido concluídas. Antes de acoplar os jatos em suas respectivas bases deve-se fazer a limpeza da 
tubulação e só então usar a chave de jatos e acoplar os mesmo nas bases, garantindo assim que o jato não 
trave por sujeiras no seu interior. 

 
Assistência técnica 
Suporte técnico e-mail: falecom@primeiromundo.com.br  
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

 
Nome do Produto 

 

Jato Aspersor 
Rotativo 

 

 

Dados do fabricante 
Primeiro Mundo Piscinas www.primeiromundo.com.br 

 

Descrição do produto 

Uso 
Equipamento que faz parte do sistema Autopool de limpeza,  além de 
direcionar os detritos para o dreno potencializa a circulação em 500%, 
auxiliando na recirculação da agua. 

Materiais Feito de PVC-ABS, reforçado. 

Código e Descrição 004.5525.020XX Jato Aspersor Rotativo  

Cores Branco–Azul-Preto-Taupe-Bege-Cinza 

Composição Jato composto por mola helicoidal de aço inoxidável, PVC e ABS 

 

FAQ – perguntas e respostas mais freqüentes 

1. Qual a diferença entre o jato fixo e o jato rotativo? 
R. O jato fixo e o responsável pelo efeito da cortina d’água, além de ser fixo em relação a direção do jato  
d’água que ele emite ou seja ele sempre direcionara o jato para uma posição fixa ao contrario do rotativo 
que gira entorno de seu eixo a cada ciclo da válvula. 

 

 
Normas Aplicáveis 

Normas Aplicáveis 

 NBR 9818 – Projeto e execução de piscinas 

 NBR 10339 – Projeto e execução de piscinas 

(sistema de recirculação e tratamento) 

 
 
Tabela de dados técnicos 

Características do desempenho / detalhes  

Modelo / bocal JR  Vazão / motor 3 a 10m3/h ajustável   
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Saídas  Inferior – 60mm  
Adaptado em tudo de 2” 

Superior – Variável 
dependendo da pressão 

desejada 

 

 
 
Instruções para instalação 

Deve se atentar para as instalações destes dispositivos, pois os mesmo são fundamentais para automação da piscina. 
Conforme mostrado no esquema acima ele deve estar nivelado com o fundo acabado e seguindo a declividade do fundo da 
piscina. Não dever ser retirada o lacre vermelho das bases do jato até que as obras tenha sido concluídas. Antes de acoplar 
os jatos em suas respectivas bases deve-se fazer a limpeza da tubulação e só então usar a chave de jatos e acoplar os 
mesmo nas bases, garantindo assim que o jato não trave por sujeiras no seu interior. 

 

Assistência técnica 
Informações de sac Contato:   falecom@primeiromundo.com.br  
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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO 

 
Nome do Produto  

Válvula 
Distribuidora 
( SISTEMA AUTOPOOL) 

 

 

Dados do fabricante 
Primeiro Mundo Piscinas www.primeiromundo.com.br 

 

Descrição do produto 

Uso 

Encontra-se fora da casa de máquinas, (no jardim), acima do 
nível d’ água. Tem como função distribuir a água para as várias 
linhas de tubulações dos jatos rotativos e até, dependendo do 
projeto, para os jatos de parede. 

Materiais Feito de PVC-ABS, nylon. 

Código e Modelo 
004.302.4184.03 6 saídas 

004.302.4168.03 3 saídas 

004.302.4154.03 2 saídas  

Composição Tampa, manômetro, botão STOP, base com saídas, anel de 
vedação, modulo. (ver ficha modulo) 

 

FAQ – perguntas e respostas mais freqüentes 

1. Pode-se instalar a válvula distribuidora dentro da casa de maquinas? 
R. Também chamada de “cérebro da automação”, a válvula pode ser instalada em qualquer local. 

Indicamos que a válvula seja instalada acima do nível d’água e o mais próximo possível da piscina. 
Desta maneira, economiza-se em registro nas diversas saídas da válvula e em tubos. 

 
 

Dicas 

Quando não houver possibilidade de instalação da válvula acima do nível d’água deverá ser instalados 

registros de gaveta em todos os tubos que chegarem até a válvula, para que dessa forma se for 

necessário uma possível manutenção não derrame água da piscina pela válvula. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Direitos autorais reservados a Primeiro Mundo 2019 

2 
 

 

 

Normas Aplicáveis 

Normas Aplicáveis 

 NBR 9818 – Projeto e execução de piscinas 

 NBR 10339 – Projeto e execução de piscinas 

(sistema de recirculação e tratamento) 

 

 
Tabela de dados técnicos 

Características do desempenho / detalhes  

Modelo  VD Vazão / motor 11,5 a 15 m³/h**  

Saídas  Inferior – 60mm – 2” 
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Instruções para instalação 

Devemos nos atentar a pequenos detalhes para instalação da válvula, um deles é que o buraco central e por 
onde a água deve chegar à válvula e os furos de extremidades são os seus estágios no qual a água sairá da 
válvula, então a tubulação que vem da bomba entra no meio da válvula que sai para os demais jatos. Segundo e 
não menos importante é instalar a válvula acima do nível d’água ou se for abaixo adaptar registros em toda linha 
que chega ou sai da válvula. Não devemos nos esquecer também que a válvula deverá ser fixada de modo que 
não sofra danos ou ruptura. 

ATENÇÃO: O modulo da válvula somente deve ser instalado após limpeza de toda a tubulação, podendo 
ocasionar a quebra deste por detritos encontrados nos tubos. 

 

Assistência técnica 
Informações de sac falecom@primeiromundo.com.br  

 
 


