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PURIFICADOR REFRIGERADO
DE ALTA PERFORMANCE

Dimensões: A 34, 0cm; L 32, 0cm; P35, 0cm;
Peso: 13,9Kg;

Capacidade de Refrigeração com ambiente a 32°C
e a água a 27°C: 2,4 litros/hora (atende até 15 pessoas).

Gás Refrigerante: R134a (Ecológico);
Temperatura de Trabalho: 5°C a 32°C;

Tensão: 127V ou 220V (este aparelho não é bivolt) - 60Hz;
Potência: 100W;

Vida útil do Refil: 3.000 litros;
Consumo de energia: 2,28 kWh/mês;
Eficiência energética: 0,050 km/l;
Redução de cloro livre: Aprovado;
Redução de partículas: Classe D;

ESTE PRODUTO NÃO É BIVOLT - OS ENSAIOS FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM A NBR
 Nm60335-1: 2006 E 16098

Cores: Branco e Preto/Inox;

1 - Filtragem: Polipropileno de 25 micras - A água tratada atravessa o elemento filtrante de 25
micras, reduzindo as partículas em suspensão na água (barro, areia, lodo, limo, ferrugem e etc.).

2 - Desinfecção: Zeolife - Material natural com efeito bactericida e bacteriostático (eficiência 
bacteriológica conforme NBR 14908), que remove metais pesados (chumbo, níquel, cromo,
manganês, zinco, mercúrio e cobre), amônia, turbidez, cor, sabor e mineraliza a água.

33 - Purificação: Carvão ativado - A água previamente  tratada atravessa os poros do carvão ativado, 
da casca de coco de Babaçu e pela absorção da sequência na redução do cloro e de outras
substâncias químicas e orgânicas.  

4 - Carvão ativado impregnado com prata coloidal: Inicia-se o processo de inibição e redução de 
bactérias através da propriedade bacteriostática da prata, reduzindo uma eventual contaminação da 
água previamente tratada, por bactérias como Escherichia coli (bactérias pertencentes ao grupo dos
coliformes fecais), Pseudomonas  aeruginosas e Microcystis aeruginosa.

55 - Filtragem: Manta e tela texturizada - A água atravessa a manta e a tela texturizada de 150 
micras, gerando mais uma filtragem, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto ou cheiro.

   

PLATAFORMA DE TRATAMENTO DE ÁGUA
A máquina que transforma água comum em água tratada.

       Filtra        Purifica        Mineraliza        Mata as bactérias        Refrigera


