- Observar o anel oring
utilizado para a
vedação do filtro. Deve
estar devidamente
alojado na tampa
(Figura 5).

FILTROS MARINE
Instalação
- Verificar os componentes necessários, conforme a figura 1.
Atentar-se ao conteúdo indicado na embalagem de cada modelo.
- Fechar o registro geral da água (Figura 2). Verificar qual o melhor local para
instalação do Filtro. Utilizar sempre fita veda rosca nas conexões.

Figura 1

Figura 2

Figura 6

Figura 9

- Para o modelo
CAR0001 (Filtro
MARINE 5"): Instalar o
Niple na entrada de
água na parede e fixar
o filtro (indicação IN) no
Niple (Figura 6).

Figura 10

- Para o modelo CAR0001 (Filtro MARINE 5"): Encaixar a torneira (Indicação
OUT), conforme a figura 7. (Sugestões de utilização na embalagem).
- Para o modelo CAR0004 (Filtro MARINE 7"): Encaixar a mangueira do
equipamento a ser utilizado (indicação OUT), conforme a figura 7.
(Sugestões de utilização na embalagem).
- Instalar o Filtro da maneira mais cômoda, de acordo com a necessidade. Há
possibilidade de instalá-lo de ambas maneiras: em pé ou de cabeça para baixo.
(Figura 3).
- Desrosquear o copo da tampa do filtro. Verifique na tampa do filtro as indicações
IN e OUT. IN indica onde será ligada a entrada da água e OUT a saída da água
(Figura 4).

Filtro de Água
Marine 5"

Filtro de Água
Marine 7"

Filtro de Água
Marine 9" ¾

Modelo do Aparelho

CAR0001

CAR0004

CAR0005

Elemento Filtrante
Conexões
(Entrada/saída)
Vazão nominal
Vazão máxima
Pressão Mín. de
Operação
Pressão Máx. de
Operação
Temperatura de
trabalho
Redução de
cloro livre
Retenção de
Partículas
Vida útil em litros

ECB-5"

EPP-7"

EPP-9" ¾

Rosca interna ½"

Rosca interna ¾"

Rosca interna ¾"

60 L/h
300 L/h

130 L/h
800 L/h

800 L/h
1200 L/h

2 m c.a. (19,6 kPa)

2 m c.a. (19,6 kPa)

2 m c.a. (19,6 kPa)

Produtos

- Rosquear o aparelho na saída do medidor. Após, caso o produto não esteja
alinhado não se deve forçá-lo. Deve-se girá-lo no sentido anti-horário até o
alinhamento necessário. (Sugestões de utilização na embalagem).
- Após os passos acima o seu produto já está instalado. Você já pode abrir o
registro geral e desfrutar de uma água filtrada da melhor qualidade (Figura 8).

Figura 4
Figura 7

1

40 m c.a. (392 kPa) 40 m c.a. (392 kPa) 60 m c.a. (588 kPa)
5° à 50°C

5° à 50°C

5° à 50°C

CLASSE C

CLASSE D

CLASSE D

4000 L

4000 L

6000 L

Com redutor
de cloro livre

- Para o modelo CAR0005 (Filtro MARINE 9" ¾): Instalar o aparelho após o
medidor (hidrômetro). (Sugestões de utilização na embalagem).

Figura 8

Dimensões do produto (mm)
B

Limpeza / Reposição

Filtro MARINE 5"

- Para reposição do elemento filtrante, observe o modelo na embalagem do
filtro.
- Aconselhamos a troca do elemento filtrante conforme vida útil em litros
descrita na tabela de características técnicas observando cada modelo.
- Um elemento filtrante satura pelo volume de partículas que ele retém e não
pelo volume de água que por ele circula.
- Este filtro destina-se ao uso em água que atenda a portaria n°2914 do
Ministério da Saúde.
Este filtro atende ás especificações da Norma NBR 16098.2012.

A: 187,00
B: 119,00

2

3

C: 32,20
D: 40,50

D

C

Figura 3

Características Técnicas

- Em caso de vazamento (Figura 9), verificar as conexões e o aperto do
copo do filtro. Faça rotineiramente uma limpeza do copo e da tampa do filtro
(Figura 10). Utilizar apenas água e uma escova com cerdas macias. Evitar
materiais abrasivos.

Figura 5

A
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Filtro MARINE 7"

Filtro MARINE 9" ¾

A: 240,00

A: 308,40

B: 119,00

B: 119,00

C: 32,20

C: 32,20

D: 40,50

D: 40,50
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Certificado de Garantia

Termo de Garantia

Atenção: A garantia do produto só será válida com o com o Certificado de
Garantia devidamente preenchido, o qual deverá ser apresentado com a
Nota Fiscal de compra do produto sempre que solicitado.

- Validade de 3 anos a partir da data da Nota Fiscal de compra.
- Esta garantia abrange, exclusivamente, a substituição e/ou conserto
apenas das peças que apresentarem comprovadamente defeitos de
fabricação ou de material. Excluem-se defeitos provenientes do uso e/ou
instalação inadequados.
- Os refis serão trocados somente se comprovado defeito de fabricação ou
de material.
- Para a realização da Garantia de aparelhos em garantia, é obrigatória a
apresentação da Nota Fiscal de compra, bem como do certificado de
garantia devidamente preenchido.
- As despesas de transporte para entrega e retirada dos aparelhos em
garantia, correrão por conta do proprietário.
- Caso necessário será cobrado do proprietário taxa de visita quando
solicitado atendimento domiciliar.

Proprietário
Nome:
Endereço (Rua/Av.):
Bairro:
Cidade:

CARDAL ELETRO METALÚRGICA LTDA.
Rua dos Italianos, 867 - Bom Retiro - 01131-000 - São Paulo, SP - Brasil
Telefone: (11) 3339-1500
CNPJ: 43.562.859/0001-05 - Indústria Brasileira
e-mail: cardal@cardal.com.br
sac@cardal.com.br
www.cardal.com.br

CEP:

E-mail:

Fabricado por:
CNPJ: 69.224.004/0001-50

Troca do elemento filtrante
Recomenda-se a substituição do elemento filtrante
a cada três meses ou quando observada a redução
do fluxo de água (depende da qualidade da água
recebida na residência).
Na troca será observada através da alteração da
coloração do elemento as impurezas extraídas da
água, as quais deixaram de ser consumida.

Telefone (DDD):

Dados da Compra
Data da Nota Fiscal:

Contém 1 unidade

Validade do Filtro
Antes da instalação: Indeterminada, desde que
conservada dentro da embalagem em condições
normais de temperatura, umidade e protegida de
contaminações.

Produto/Modelo:
Nº de série:
Revendedor:

IM-618 / R.00

Estado:

Nº da Nota Fiscal:

Distribuido por:

Estado:
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CAR0004
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Após instalação: 3 anos desde que respeitadas as
instruções de instalação, uso e trocas do refil.

Cidade:

CAR0005
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(Os dados, informações e imagens contidos neste Manual de Instruções
são meramente orientativos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio)

CAR0001

