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CLORADOR
EM LINHA

1. Feche o registro geral da água e verifique qual é o melhor local 

para instalar o clorador.

2. Verifique quais componentes serão necessários para a 

instalação, como niple, redução ou adaptador para filtro (Y). 

U�lize fita veda rosca e/ou cola para pvc nas conexões.

3. Recomendamos que a instalação do clorador seja de forma que 

o copo fique para cima, já a instalação do filtro o copo deve ficar 

para baixo. OBSERVE AS ETIQUETAS DE ENTRADA E SAÍDA DE 

ÁGUA. 

4. O anel o'ring u�lizado para vedação do clorador deve estar 

devidamente alojado na tampa.

5. O clorador deve ser instalado  após o poço artesiano.

6.     Abra o clorador com a CHAVE e coloque a pas�lha, cada pas�lha 

trata em média 10.000 litros de água, você pode colocar até 3 

pas�lhas de uma só vez, feche o clorador com a chave.

7.    A regulagem do cloro é feito através do registro, quanto mais 

aberto o registro, menos cloro será dosado na 

água. 

8.     O clorador não precisa de suporte, ele pode ficar em linha.

9. Com o clorador já instalado, abra o registro geral. 

11. Em caso de vazamento, verifique as conexões e o aperto do 

copo do filtro.

MANUTENÇÃO DO CLORADOR
Cada pas�lha de cloro trata em média 10.000 
litros de cloro, você pode colocar até três de uma 
só vez no seu clorador.
Sempre abra e feche com o auxílio da chave.
É importante que u�lize apenas PASTILHA DE 
CLORO QUE TENHA A COMPOSIÇÃO:
Tipo de Cloro: Tricloro - Teor Cloro A�vo: 90%
 

NA NOSSA LOJA VIRTUAL VOCÊ
ENCONTRA A PASTILHA DO CLORO

ENTRADA
DE ÁGUA

CAIXA
D’ÁGUA

INSTALAÇÃO

NÃO UTILIZE PASTILHAS COM
CLARIFICANTE E ALGICIDA.



ESPECIALISTAS
EM TRATAMENTO

DE ÁGUA
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WWW.MEUFILTRO.COM.BR

CONTATOS

21 2143-9026

21 98114-8091

atendimento@meufiltro.com.br

Estrada Marechal Alencastro,
4550, Rio de Janeiro/RJ 
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REDES SOCIAIS

COMPRE REFIL

.COM.BR

@meu_filtro


	Página 1
	Página 2

