
P.483 – Level

Características

• Sistema de descarga com tecnologia Hydra Duo (6.8 L e 4,5 L);

• Bacia (P.483) para caixa acoplada sem assento sanitário;
• Botão de duplo acionamento (já vem montado);

• Sistema de fixação lateral  (SP.121.01), possibilita fácil instalação e 
limpeza;

• Instalação em ponto de esgoto de 150mm à 330mm da

parede acabada;
• Instalação em saída horizontal;

• Caixa de descarga CD.01/CD.01F;
• Parafuso de fixação da caixa em plástico de alta Resistência (não 

oxida);

• Produto resistente a carga acima de 1,0 ton.
• Atende varias normas.

• Adaptada para o sistema socalo.

Componentes

• SP.121.01 – Parafuso de fixação lateral de bacias e bidês;
• 4606.C.030 - Ligação Flexível 30CM-CR

• 4606.C.040 - Ligação Flexível malha de aço 40CM-CR
• 4607.C.030 - Ligação Flexível malha de aço 30CM-CR

• 4607.C.040 - Ligação Flexível malha de aço 40CM-CR
• CD.01 – Caixa acoplada;
• CD.01F – Caixa acoplada com acionamento Duo;

• AP.237.17 Assento Poliéster Slow Close 
• AP.236.17 Assento TermoFixo Slow Close e Easy Clean

• AP.23.17  Assento Poliéster 
• AP.65.17 Assento Plástico com Slow Close
• BS10 Conector plástico para saída Horizontal

• BS9 Conector plástico para saída vertical
• BS8 conector para sistema socalo.

Obs.: Todos os assentos e componentes são vendidos separadamente.

Estas medidas e especificações podem sofre alterações sem aviso prévio

Bacia com caixa acoplada Hydra Duo com duplo acionamento



Observações de Instalação

• Ligação flexível: 4607.C040 (400mm) / 4607.C.050 (500mm) (vendido 

separadamente)
verificar qual tamanho se adequa melhor a instalação.

• Para perfeita instalação do produto utilizar somente os componentes originais Deca, descritos 
abaixo.

• Siga corretamente as instruções de instalação que acompanha o produto.

• Sistema de fixação lateral SP.121.01 (vendido separadamente)

Especificações

• Consumo de água : 6.0 LPF
• Sistema de descarga: Tecnologia Hydra Duo

• Pressão Mín. água: 30 kPa
• Selo hídrico: 60 mm (mínimo da norma 50 mm) 

• Garantia: 10 anos para louças e 1 ano para componentes (conforme certificado)
• Material: Cerâmica Vitreous China esmaltada
• Peso líquido: 23,5kg

• Peso bruto: 23,5 kg
• Embalagem: Fita plástica - material reciclável, garante proteção do produto durante o transporte e o 

manuseio.
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• Ligação conector vertical/horizontal: (vendido separadamente)

verificar qual modelo se adequa melhor a instalação.



Bacia com caixa acoplada Hydra Duo com duplo acionamento

Código Cor Item Código Acabamento

P.483.17 Branco

• AP.237.17 Assento Poliéster Slow Close 
• AP.236.17 Assento TermoFixo Slow

Close e Easy Clean
• AP.23.17  Assento Poliéster 
• AP.65.17 Assento Plástico com Slow

Close

• AP.237.17
• AP.236.17
• AP.23.17
• AP.65.17

• Branco e Cromado

Cores / Acabamentos
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