compact gel
Características Técnicas

Purificador de Água

Instalação e Uso
Ao instalar seu Purificador de Água, siga as instruções
abaixo:

de Instruções

Manual

Prezado Cliente
Parabéns, você acaba de adquirir um produto ulfer da mais
alta qualidade: o Purificador de Água Ulfer Compact Gel,
que foi produzido pelos mais modernos processos de
industrialização e submetido a rigoroso controle de
qualidade.
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Apresentação do Aparelho
- Painel Frontal: a frente do aparelho, onde existem dois
botões (natural e gelada), uma bica e um reservatório de
respingos de água;
- Botão "Gelado": quando acionado, libera água natural;
- Bica Giratória: permite movimento giratório, direcionando
a saída de água para fora do painel para enchimento de
jarras;

10 Etapas de Filtragem

1 - Rosqueie o flexível no ponto identificado como entrada,
na parte de trás do Purificador de Água Ulfer Compact Gel e
a outra extremidade no metal já instalado;
2 - Identifique a mangueira do dreno (fixada na parte de trás
do aparelho);
3 - Atenção! Por segurança, o aparelho sai de fabrica com
o botão de retrolavagem na posição retrolavar, essa é a
primeira coisa à ser feita para eliminar o pó de carvão do
elemento filtrante;
4 - Coloque a mangueira do dreno em um ralo ou balde.
Abra o registro do metal ou ponto de alimentação de água.
Despreze 20 litros de água com uma vazão de 30L/h para
eliminação de eventuais resíduos do elemento filtrante;
5 - Certifique-se que a tensão da tomada é a mesma da
etiqueta do produto. Ligue o plugue do cabo na tomada;
6 - Empurre o botão na parte lateral do aparelho, para a
posição purificar;
7 - Prenda a mangueira do dreno na parte de trás do
aparelho;
8 - Gire lentamente o botão de água natural e despreze
80 litros de água com uma vazão de 30 L/h após isso
feche o botão de água natural;
9 - Gire lentamente o botão de água gelada e aguarde o
reservatório de água encher. Logo em seguida despreze
5 litros de água com uma vazão de 30 L/h;
10 - Pronto, o seu Purificador Ulfer Compact Gel já pode ser
utilizado.

Local de instalação:
Uso interno, protegido de
intempéries
Dimensões:
Altura: 30,5 cm
Profundidade: 38 cm
Peso: 13 kg
Gás Refrigerante:
R 134 a
(Não agride a camada de
ozônio).

Temperatura da água
Gelada: de 7ºC à 10ºC
Natural: Ambiente

Requisitos elétricos
Tensão: 127V ou 220V;
Frequência: 60Hz;
Potência: 100W;
Advertências Vazão
Vol. interno para ensaio extraiveis:
Máxima Recomendada 2.010ml - Gelado / 510 ml - Natural
30 L/h
Volume de referência para ensaio
de particulados: 5.400 litros

Pressão máx. de operação:
400kPa (40mca);
Pressão min. de operação
30kPa (3mca);
Temperatura máx. de op: 50ºC;
Temperatura min. de op: 5ºC;
Grau de proteção contra
Umidade: IPX0
Vida Útil: 5.400 Litros ou 12 meses

Classificação do Aparelho
Eficiência Retenção de Partículas (Classe D, retém partículas com o tamanho de > 15 à < 30 µm)
Eficiência Redução de Cloro Livre (Reduz mais de > 75%) e Eficiência Bacteriológica é aprovada.

O Purificador de Água Ulfer Compact Gel destina-se à melhoria da qualidade da água de uso doméstico, potável, de acordo
com a portaria PRC MS 5:2017 do Ministério da Saúde.
Este aparelho atende a NBR 16098 e NBR-NM - IEC - 60335-1

Observações Importantes
1 - Purificador de Água Ulfer Compact Gel já sai de fábrica com botão do refil na posição retrolavar para que seja eliminado o pó
de carvão ativado;
2 - Nunca utiliza água que sai pelo dreno;

- Reservatório de respingos: para captação de respingos,
provenientes do enchimento de copos;
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- Entrada: existe um ponto para conexão da mangueira
(flexível) de entrada da água na parte de trás do aparelho;
- Dreno: existe uma mangueira na parte de trás do aparelho
para saída de retrolavagem do refil (água suja). Esta
mangueira só é utilizada na retrolavagem do elemento
filtrante.

3

5
3

2

Local de Instalação
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O local de instalação do Purificador de Água Ulfer Compact
Gel deverá possuir:
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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

Revisão: 01

IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA
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- Um ponto de água potável provido de adaptador ou
torneira com rosca;
- Uma tomada com aterramento, conforme a norma
brasileira de instalações elétricas NBR 5410 Instalações
Elétricas de Baixa Tensão da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), que tenha a mesma tensão
elétrica do produto pode ser vista na etiqueta do cabo de
alimentação
Nota: Os acessórios de instalação são embalados
separadamente e fornecidos aos consumidores conforme
as suas necessidades de instalação.

Atenção!
Para obter uma vazão de água de 30 L/h regule o registro de
entrada do aparelho de maneira que 1 copo de 200 ml
encha em 24 segundos;
Se o Purificador de Água Ulfer Compact Gel for instalado
em um ponto de uso proveniente de rede de
abastecimento público é necessária a instalação de um
acessório chamado de válvula redutora de pressão,
comprado separadamente do produto. Se o Purificador de
Água Ulfer Compact Gel for instalado em um ponto de uso
proveniente da caixa d´água não será necessária a
instalação deste acessório;
Para ter água gelada é necessário aguardar cerca de 1 hora
após ligar na tomada.

3 - Antes de ligar o plugue na tomada, verifique a tensão (127V ou 220V) na etiqueta lateral do Purificador de Água Ulfer
Compact Gel;
4 - No caso de fixar o Purificador de Água Ulfer Compact Gel na parede, deixe um espaço lateral, superior e inferior de no
mínimo 20 cm;
5 - No caso de instalar o Purificador de Água Ulfer Compact Gel fixado na parede, em local público, utilizar suporte adicionao
(não incluso);
6 - Nunca coloque peças de tecido ou vestuário para secar no condensador (parte traseira do aparelho) isso prejudica o
desempenho do Purificador de Água Ulfer Compact Gel;
7 - Periodicamente retire a água do porta copos;
8 - Faça retrolavagem do elemento(s) filtrante(s) entre 7 a 15 dias ou após 100 litros de água purificada. Conforme instruções de
retrolavagem;
9 - Sempre que o Purificador de Água Ulfer Compact Gel ficar sem uso por longo período, despreze 2 litros de água gelada e ¼
litro de água natural.

Este aparelho é para uso interno, protegido de intempéries.

Conservação e Limpeza

Retrolavagem

Para executar a limpeza do Purificador de Água Ulfer Compact Gel, basta
usar sabão neutro e esponja com as cerdas macias. Ao executar o
processo de limpeza nunca jogue água sobre o aparelho, a fim de evitar
que a água entre pelas janelas de ventilação e danifique a parte interna,
provocando curto-circuito.

1 - Feche o registro do ponto de água, identifique a
mangueira do dreno da retrolavagem (fixada na parte de
trás do aparelho), em seguida, coloque a mangueira dentro
de um ralo ou balde;

Não utilizar nenhum tipo de solvente ou material abrasivo na limpeza do
Purificador de Água Ulfer Compact Gel.

Troca do Refil
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6 - Pronto! o Seu Purificador de Água Ulfer Compact Gel já
pode voltar a ser utilizado.
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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)

Recomendações Importantes

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.

youtube.com/ulferoficial
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5 - Antes de utilizar o aparelho, abra o registro do ponto de
água, em seguida, gire lentamente o botão de Água
Natural e despreza 2 copos a 30 L/h de água;

Atenção
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4 - Feche o registro do ponto de água, gire novamente a
chave no sentido horário até a descrição Purificar;

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.

instagram/ulferoficial
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3 - Abra o registro do ponto de água e deixe-a sair pela
mangueira de dreno atrás do aparelho por cerca de 3 a 5
minutos;

1 - Feche o registro do ponto de entrada;
2 - Abra e feche o botão de água natural e gelada para retirar a pressão do
sistema;
3 - Desligue o plugue da tomada, coloque a bica giratória para frente e
retire a frente destacável do aparelho para ter acesso ao elemento
filtrante;
4 - Com o auxilio de uma chave de fenda, retire a trava que fica logo acima
do elemento filtrante;
5 - Empurre a parte de baixo do elemento filtrante junto ao corpo do
purificador;
6 - Com o auxilio de uma chave de fenda, empurre as travas que prendem
o elemento filtrante;
7 - Retire o elemento filtrante novo da embalagem inviolável e encaixe as
entradas e saídas de água até que as travas superiores se encaixem;
8 - Após encaixar o elemento filtrante, encaixe a trava no purificador de
água logo acima do elemento filtrante;
9 - Com a frente do aparelho já perfeitamente encaixada, gire a chave, no
sentido anti-horário, até a descrição Retrolavar;
10 - Identifique a mangueira do dreno (fixa na parte de trás do aparelho) e
coloque-a em um ralo ou balde;
11 - Abra o registro do metal ou ponto de alimentação de água, a água sairá
na mangueira do dreno. Despreze 20 litros de água com uma vazão de
30L/h para eliminação de eventuais resíduos do elemento filtrante;
12 - Gire a chave, no sentido horário, até a descrição Purificar;
13 - Prenda a mangueira do dreno na parte de trás do aparelho;
14 - Gire a bica para fora do aparelho e coloque um recipiente para coletar
a água;
15 - Gire lentamente o botão de água natural e despreza 80 litros de
água com uma vazão de 30 L/h, após isso feche o botão de água
natural;
16 - Pronto o seu Purificador de Água Ulfer Compact Gel já pode ser
utilizado novamente.

facebook.com/ulferoficial
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2 - Pegue a chave e encaixe no parafuso que esta na lateral
esquerda do aparelho e gire a chave no sentido anti-horário
até a descrição Retrolavar;

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
Compact Gel / Purigel.

www.ulfer.com.br

Rede Nacional Assistência Técnica
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Vazão: Certifique-se de que a vazão de seu Purificador de Água esta correta 30 L/h (1 copo de 200 ml enche em 24
segundos);

Dúvidas, Elogios e Sugestões

019 5400
SAC 0800
www.ulfer.com.br

RS

Pressão: O Purificador de Água deve estar instalado na pressão da rede ou caixa d´água de no mínimo 3 metros de
altura.

Dicas para resolver pequenos problemas
Água Pingando: Mesmo depois de fechado, significa que o sistema esta com 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 (oito) horas. Antes de
utilizá-lo deixe a água fluir por 20 (vinte) segundos.

Certificado de Garantia
Comprador:
Endereço:
Bairro:

Cidade:

Nº de série do produto:
Entupimento: caso haja entupimento, mesmo tomando as devidas precauções, será necessário substituir o elemento
filtrante do Purificador de Água Ulfer.
Problemas elétricos ou de refrigeração: qualquer outro tipo de problema (elétrico ou de refrigeração) somente
poderá ser feito pela Assistência Técnica Ulfer ou pessoa autorizada. Caso o cabo de alimentação esteja danificado,
entrar em contato com a Assistência Técnica Ulfer para efetuar a troca.

Utilizar com segurança
Este aparelho não se destina à utilização por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais
reduzidas, ou por pessoas com falta de experiência e conhecimento a menos que tenham recebido instruções
referentes à utilização do aparelho ou estejam sob a supervisão de uma pessoa responsável pela sua segurança.
Recomenda-se que crianças sejam vigiadas para assegurar que elas não estejam brincando com o aparelho.
Este aparelho é destinado a aplicações domésticas e semelhantes, tais como:
- Cozinhas e copas em lojas, escritórios e outros ambientes de trabalho;
- Casas de fazenda e por clientes em hotéis, motéis e outros ambientes tipo residenciais;
- Buffets e aplicações similares.

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 Compact Gel 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 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

