
 
 

MANUAL DE INSTRUÇÕES MOTOBOMBA LA FIT DUO 

  A motobomba LA FIT DUO é a mesma motobomba LA FIT, ou seja, não teve nenhuma mudança em motor e nem em 

peças da bomba. O que ela traz a mais é seu suporte em termoplástico que torna a motobomba LA FIT portátil e mais um pré filtro 

com o meio filtrante FILTER CLEAN que possibilita o uso para filtrar pequenas piscinas de montar.  Sua aplicação é para piscinas 

que não possuem casa de máquina. Nestas piscinas, ocorre a necessidade de limpeza, como a aspiração após um tratamento 

químico. Nesta situação, o tratador de piscina liga um motobomba externa. Com a motobomba LA FIT DUO essa operação será 

facilitada, já que ela possui um suporte que a torna portátil. Outra aplicação são em piscinas de montar, como as piscinas “INTEX”, 

onde poderá substituir o pequeno sistema de filtração que acompanha a piscina. Para essa aplicação a motobomba LA FIT DUO 

possui um pré filtro com o elemento filtrante FILTER CLEAN.  Segue abaixo, as características da motobomba LA FIT DUO e também 

as orientações de uso. 

 

 

Características: 
 
- motobomba LA FIT 33 ( 1/3cv); 
 
- vazão máxima de 6m³/h; 
 
- atende uma piscina com volume 
máximo de 15m³; 
 
- chave seletora de tensão 110V / 220V; 

  
 

Orientações para uso: 

A motobomba LA FIT DUO possui suas conexões de entrada e saída para uso com mangueiras (que não acompanham a 

motobomba).  

Para o uso de aspiração da piscina:   

-  deve ser usado somente o pré filtro normal da motobomba. NÃO DEVE SER USADO O PRÉ FILTRO MENOR COM O MEIO 

FILTRANTE FILTER CLEAN, pois se assim for causará a saturação do mesmo.  

- para o procedimento de aspiração devemos sempre encher o pré filtro antes de ligar a motobomba para facilitar a escorva.  

- deve-se verificar a tensão da rede elétrica antes de ligar a motobomba, caso seja necessário ajustes faça através da chave de 

seleção de tensão que está localizada na caixa de comando no suporte. 

Para uso de filtração em piscinas de montar: 

Antes de usar a motobomba LA FIT DUO como sistema de filtração, certifique-se que a piscina esteja limpa, caso não esteja realize 

o procedimento de limpeza conforme orientação anterior.  

- para o uso com filtração realize a substituição do pré filtro normal pelo pré filtro menor com o meio filtrante FILTER CLEAN. 

Devemos sempre lembra que este tipo de meio filtrante não admite o uso de clarificante ou floculante, pois poderão entupir o 

filtro. 

- após a substituição do pré filtro, confirme a tensão da rede se necessário faça a mudança na chave de seleção.  

- a motobomba LA FIT DUO poder ser usada para filtrar piscinas com volume máximo de 15.000 litros. 

- a motobomba LA FIT DUO deverá ficar ligada durante todo o tempo de uso da piscina.  

- após o uso da piscina deverá ser realizado a limpeza do filtro através da lavagem do mesmo em água corrente e o tratamento 

químico e a aspiração se necessário. 

LEMBRE-SE QUE EM PISCINAS CONVENCIONAIS DEVEMOS USAR SEMPRE FILTROS DE AREIA COM SUAS MOTOBOMBAS.  


