PENTAIR PURIFICADOR GALÃO AUTOMÁTICO
SISTEMA DE FILTRAÇÃO PARA SUPORTES E BEBEDOUROS
INOVADOR SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPATÍVEL COM TODOS OS MODELOS DE BEBEDOURO DE ÁGUA GELADA E NATURAL
916-0011 - PURIFICADOR GALÃO AUTOMÁTICO

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS
O purificador Galão Automático é uma
opção segura e econômica para ambientes
que necessitam consumo constante de
água. Seu aparelho serve para substituição
dos galões de água mineral e sua instalação
é feita junto aos suportes de bebedouros,
sejam de água natural ou gelada.
Com três etapas de filtração, o Galão
Automático conta com um elemento fitrante
blindado produzido em polipropileno e
carvão ativado e natural. O carvão ativado
possui propriedades de adsorção do cloro
bem como o cheiro e gosto ruim que ele
provoca quando em excesso.

Veja outros benefícios do produto:
•

Econômico e substitui os galões de
água mineral;

•

Elemento blindado com carvão ativado
e polipropileno;

•

Compatível com modelos de bebedouro
de água gelada e natural;

•

Filtros certificados de acordo com a
NBR 14.908:2004;

•

Indicado para uso em água que atenda
a portaria Nº 2914 do Ministério da
Saúde.

O elemento filtrante é descartável e não
necessita retrolavagem.

APLICAÇÃO

DESCRITIVO TÉCNICO

INFORMAÇÕES DO REFIL

Instalação
Compatível com suportes de água mineral e
bebedouros para água mineral.

Modelo elemento filtrante:
Refil Carbon 1001

928-00060 - Refil Carbon 1001
Composição: Polipropileno, carvão

Temperatura de operação:

Instalação em Ponto de Uso (POU)

Vazão: 60 l/h

5°C mín / 50ºC máx

Diâmetro externo: 78 mm

Pressão de operação:
4 mca mín. / 40 mca máx.
Altura: 310 mm

Altura: 222 mm
Micragem: 10 Micra

Diâmetro: 290 mm

Normas e Referências:

Vazão: 60 l/h

O uso deste aparelho destina-se a águas
que atendam a portaria nº 2914 do Ministério da Saúde.

Código de Barras: 7896811102551

Atende as especificações da norma NBR
14.908:2004.
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PENTAIR PURIFICADOR GALÃO AUTOMÁTICO
INSTRUÇÕES PARA INSTALAÇÃO DO FILTRO E CUIDADOS IMPORTANTES:
1 - Escolha o local
onde será instalado o
purificador.

2 - Após, verifique
a distância entre a
torneira e o local
de instalação do
purificador (máx. 6m).

3 - Feche o registro
no ponto de água a
ser utilizado. Libere
a água acumulada na
torneira.

4 - No ponto de água
escolhido, rosqueie
o registro conexão.
Utilize fita veda rosca.

5 - Enrosque a torneira
no registro de conexão
até firmar.

6 - Enrosque o tubo
flexível na rosca do
registro conexão.

7 - Encaixe a
mangueira na
extremidade do
conector.

8 - Abra o registro
geral.

9 - ATENÇÃO!

10 - Abra o registro do

11 - Pronto! Você já
pode desfrutar por
completo do seu
Purificador Economy.

purificador, após,
verifique possíveis
vazamentos nas
conexões. Em seguida
deixe correr 20 litros de
água para liberar o pó
do carvão*.

Primeiramente,
abra a torneira. Este
procedimento evita
danos ao purificador,
por meio de um efeito
chamado Golpe de
Ariete.

* A liberação do
pó de carvão deve
ser feita antes de
instalar o produto
no suporte.

IMPORTANTE
- Não aconselhamos a instalação do produto diretamente sob luz solar.
- Ao utilizar pela primeira vez o filtro com elemento de carvão ativado, deixe correr cerca de 20 litros para que o pó do carvão seja liberado e a água fique cristalina.
- O código e modelo do elemento filtrante deste aparelho é: 928-0006 - Refil Carbon 1001
- Caso o elemento filtrante esteja saturado rapidamente, aconselha-se a instalação de um filtro em polipropileno na Caixa D’água ou cavalete para eliminar partículas dispersas na água. Consulte o site www.pentairhidrofiltros.com.br.
- Não transportar com outros produtos que possam transmitir odor ou contaminar de forma direta ou indireta.
- Armazenar em local arejado, sem excesso de peso sobre o produto, sem umidade e calor excessivo.
- O produto na sua forma original, não é irritante à pele. Após o uso, seguir as precauções cabíveis ao material retido no meio filtrante. Em caso de irritações devido ao manuseio, lavar o local irritado com água corrente e procurar auxílio médico. Este produto não deve entrar em
contato com os olhos nem ser ingerido. Em caso de contato com os olhos, procurar auxílio médico.
- A disposição após o uso, é de responsabilidade do cliente já que a Pentair Hidro Filtros não tem conhecimento dos agentes contaminantes retidos pelo elemento filtrante.
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