classic plus
Purificador de Água
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Dimensões:

Altura= 30,5 cm;
Largura= 25,5 cm;
Profundidade= 14,5 cm.

de Instruções

Peso: 1.600 g;
Requisitos elétricos: Não aplicável;
Volume interno do aparelho para ensaio de extraíveis: 510 ml;
Volume de referência para ensaio de particulados: 5.400 litros.
Vida Útil: 5.400 litros ou 12 Meses.

Manual

Prezado Cliente
Parabéns, você acaba de adquirir um produto ULFER da mais
alta qualidade: o Purificador de Água Ulfer Classic Plus, que
foi produzido pelos mais modernos processos de
industrialização e submetido a um rigoroso controle de
qualidade.
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Instalação e Uso
Ao instalar seu Purificador de Água, siga as instruções
abaixo:
1. Feche o registro antes do ponto de uso;

10 Etapas de Filtragem

2. Coloque fita veda-rosca no acessório de instalação (torneira
ou adaptador);

Pressão máx. de op.: 400 kPa ou 40 mca;
Pressão min. de op.: 30 kPa ou 3 mca;
Temp. máx. de op.: 50ºC;
Temp. mín. de op.: 5ºC;
Vazão Máxima Recomendada: 30 L/h.
Classificação do aparelho
Eficiência Retenção de Partículas (Classe D, retém partícula com o
tamanho de ≥ 15 a < 30 µm)
Eficiência Redução de Cloro Livre
(Reduz mais de ≥ 75%) e Eficiência Bacteriológica é aprovada.
Este Purificador de Água destina-se ao uso em água que atende a
Portaria PRC MS 5:2017 do Ministério da Saúde.
Este aparelho atende a NBR 16098.

3. Rosqueie o acessório de instalação no ponto de uso;
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4. Rosqueie uma das extremidades do flexível no acessório de
instalação (torneira ou adaptador) e a outra extremidade no
Purificador de Água Ulfer Classic Plus;

Nota: Os acessórios de instalação são embalados separadamente e
fornecidos aos consumidores conforme as suas necessidades de
instalação.

*5. Puxe o pino que fica do lado direito do Purificador e gire o
pino para a posição retrolavar;

Se preferir, você pode fixar o seu Purificador de Água Ulfer Classic
Plus na parede, para isso, basta fazer as furações seguindo o gabarito
e a fixação com as buchas e parafusos.

6. Abra o registro e despreze (inutilize) cerca de 20 Litros de
água com uma vazão de 30 L/h;
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*7. Volte para a posição Purificar, girando o pino que fica do
lado direito do Purificador;
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8. Abra o ponto de água e despreze (inutilize) cerca de 80
Litros de água com uma vazão de 30 L/h;
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6. Pronto! O seu purificador ULFER Classic Plus já pode ser
utilizado.
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ECOPURE PURIFICADORES DE ÁGUA LTDA
Rua do cobre, 115 - Bairro Parque São Pedro
Cep: 08586-170 - Itaquaquecetuba - SP
Indústria Brasileira - CNPJ - 33.808.923/0001-23

Atenção: Para obter uma vazão de 30 Lh, regule o registro de
entrada do aparelho de maneira que 1 copo de 200ml encha
em 24 segundos.

* Caso tenha duvidas no Retrolavar/Purificar, vá até o item
Retrolavar.

Retrolavagem
1. Puxe a mangueira localizada
no lado direito inferior do
Purificador para a saida da Água
da retrolavagem.
2. Puxe o pino que fica do lado
direito do Purificador;
3. Gire o pino para a posição
retrolavar;
4. Abra o registro do Purificador
e deixe a água escorrer por 3
minutos;
5. Feche o registro, gire o pino
para a posição purificar;
6. Empurre o cano localizado no
lado direito inferior para dentro
do Purificador;
6. Antes
de
utilizar
o
aparelho abra o registro e
descarte 2 copos de água;
7. Pronto! O seu purificador
ULFER Classic Plus já pode
voltar a ser utilizado.

Troca do Refil
-

+

Para garantir o funcionamento correto e total
desempenho do seu purificador, o elemento
filtrante deve ser trocado a cada 5.400 Litros ou
12 meses, o que vencer primeiro. Elemento
Filtrante Original: refil ULFER Classic Plus.
1. Feche o registro do ponto de entrada;
2. Desrosqueie o flexível do Purificador;
3. Destrave as 4 travas laterais para a retirada da
tampa traseira (duas de cada lado);
4. Desencaixe a tampa traseira do Purificador;
5. Com o auxílio de uma chave de fenda, Levante
as travas que prendem o elemento filtrante;
6. Retire o elemento filtrante novo da
embalagem inviolável e encaixe as entradas e
saídas de água até que as travas superiores se
encaixem no Purificador;
7. Encaixe a tampa traseira no Purificador até as
4 travas travarem;

Recomendações Importantes
VAZÃO: Certifique-se de que a vazão de seu Purificador está
correta 30L/h (1 copo de 200 ml enche em 24 segundos);
PRESSÃO: O Purificador deve estar instalado na pressão da
rede ou caixa d’água de no mínimo 3 metros de altura.

8. Gire o pino para a posição retrolavar, que
fica do lado direito do Purificador;
9. Abra o registro e despreze (inutilize) cerca de
20 Litros de água com uma vazão de 30 L/h;
10. Volte para a posição Purificar, girando o pino
que fica do lado direito do Purificador;
11. Abra o ponto de água e despreze (inutilize)
cerca de 80 Litros de água com uma vazão de 30
L/h;
12. Pronto! O seu purificador ULFER Classic Plus
já pode ser utilizado.

Dicas importantes para resolver
pequenos problemas
Água pingando: mesmo depois de fechado significa que o
sistema está c om ar. Não force o registro, faça a
retrolavagem;
Gosto na água: pode ser causado quando o produto fica sem
utilização por um período superior a 8 horas. Antes de utilizálo, deixe a água fluir por 2 minutos;
Pouca saída d’água: Faça a RETROLAVAGEM toda vez que a
vazão d’água do seu Purificador ULFER diminuir ouno
mínimo a cada 15 dias, detritos podem obstruir o elemento
(s) filtrante (s).

Atenção
O elemento filtrante é vendido em embalagem inviolável. A sua troca deverá ser periódica. Verifique se a
embalagem não foi violada e solicite o certificado de garantia. A empresa Ulfer não se responsabiliza por danos
causados pelo uso de elementos filtrante não original (de outro fabricante), e se seu uso cancela
automaticamente a garantia deste produto.
Falta da retrolavagem, na periodicidade recomendada, ou submeter o aparelho a uma água com excesso de
impurezas e que não atenda a Portaria PRC MS 5:2017 do Ministério da Saúde, pode provocar o entupimento do
refil, caso em que o aparelho ficará excluído da garantia, e o refil deverá ser substituído antes do tempo previsto.

www.ulfer.com.br

facebook.com/ulferoficial

instagram/ulferoficial

youtube.com/ulferoficial

Rede Nacional Assistência Técnica
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Os elementos filtrantes dos Purificadores Ulfer são fabricados com materiais que não oferecem risco ou perigoso ou perigo as pessoas e
ao Meio Ambiente e podem ser descartados em lixo comum conforme ABNT NBR 10004:2004 (Resíduos Sólidos - Classificação)

Conservação e Limpeza
Para executar a limpeza do Purificador de Água Ulfer Classic Plus basta
usar sabão neutro, esponja ou escova com cerdas macias. (Não utilizar
nenhum tipo de solvente ou material abrasivo).
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Dúvidas, Elogios e Sugestões

019 5400
SAC 0800
www.ulfer.com.br
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Certificado de Garantia
Comprador:
Endereço:
Bairro:

Cidade:

Nº de série do produto:
Nota Fiscal Nº:

Estado:
Produto / Modelo:

Nº do pedido:

Nome do Revendedor:

Data da compra:
Nome do Vendedor:

Termo de Garantia

Exclusão da Garantia

A garantia do Purificador de água modelo Ulfer Classic Plus e do seu
elemento filtrante é de 1 (um) ano a partir da data da compra do aparelho.
Esta garantia abrange exclusivamente a substituição ou conserto apenas
das peças que apresentarem defeitos de fabricação ou de material. O
elemento filtrante somente serão trocados se comprovado defeito de
material ou de fabricação.
A garantia terá validade somente devidamente preenchida.

A garantia não terá efeito nos casos relacionados abaixo:
- Se forem usadas peças ou elementos filtrantes não originais (de outros
fabricantes);
- Se a manutenção ou reparo do aparelho for realizada por Assistência
Técnica não Autorizada;
- Danos provocados por batidas, quedas, ataques de produtos químicos ou
uso incorreto;
- Quando ficar constatado que houve violação no aparelho sem prévia
autorização;
- Quando exposto a intempéries (luz solar, chuva, etc).
A garantia terá validade somente devidamente preenchida.
- No caso de o aparelho ser submetido a uma água com excesso de
impurezas e que não atenda a Portaria PRC MS 5:2017 do Ministério da
Saúde, bem como, se o usuário não proceder à retrolavargem na
periodicidade recomendada.

Responsabilidade Civil: caso a reparação ou serviços de manutenção no
aparelho seja realizados por técnicos não autorizados, ou se forem
empregados peças ou elemento filtrante não originais, a fabricante
ULFER ficará eximida de qualquer responsabilidade sobre a deficiência
no funcionamento do aparelho ou prejuízos que o mesmo venha a causar
aos usuários.

Sua FAMÍLIA merece ÁGUA pura de VERDADE

