
Características do produto
• A tecnologia da válvula termostática digital garante 
um controle de temperatura preciso e seguro.
• Pode ser utilizado tanto para chuveiros quanto para 
banheiras
• Conecte até duas interfaces à uma mesma válvula
• É necessário o uso de uma interface (vendida 
separadamente)

Acessórios Necessários
K-527BR Interface de controle digital

Códigos/Normas
Não aplicável

Kohler® Produtos para Cozinhas e 
Banheiros Ltda Metais Eletrônicos, 
Válvulas e Controladoras, Motores, 
Bombas e Geradores de Vapor com 
Garantia Limitada de 1 ano
Acesse o website para informações detalhadas 
sobre a garantia.

Brasil: 0-800-4KOHLER (0800-4-564537)
A Kohler Co. reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio.
Para ter acesso à Página de Especificações atualizada, visite www.kohler.com.br.
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68 mm

Informações Técnicas
Todas as dimensões do produto são nominais.

Notas
Siga as instruções de instalação contidas no 
manual.
Se a válvula for ser utilizada para chuveiros com 
desviador para banheira, a entrada de água para a 
banheira deve estar conectada à saída #1.
É necessário um acesso para a manutenção da 
válvula.
Utilize ramais de fornecimento G1/2.
Não instale esta válvula em paredes expostas à 
temperaturas abaixo de zero graus.
Evite instalar a válvula em uma parede adjacente 
a uma sala frequentemente ocupada, como um 
quarto ou uma sala.
É recomendada a utilização de reguladores de 
pressão em casos onde exista um histórico de 
variações de pressão entre os ramais de 
fornecimento, como em instalações comerciais 
com sistemas separados para água quente e fria. 
É necessaria a instalação de reguladores de 
pressão e registros de manutenção  em ambos os 
ramais, de água quente e de água fria.
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