
Parabéns!

Você está convocado para preservar a água no 
planeta e agora faz parte da Seleção Consciente 
Ecoracional, um grupo de pessoas preocupadas 
com o meio ambiente.
Estes equipamentos da Ecoracional vão te ajudar 
nesta missão.

Seja bem-vindo!

MANUAL DE INSTALAÇÃO
KIT ECO 200
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O Filtro Eco 200 possui 3 entradas de 100 mm para receber a água de chuva 
das calhas, na parte superior do filtro. O elemento filtrante em inox encaminha 
os detritos sólidos (folhas, penas de pássaros, etc.) e parte da água de chuva 
para a galeria pluvial através da saída de 150 mm. 

A água de chuva filtrada segue para a cisterna através das 3 saídas de 100 
mm na parte inferior do filtro. 

O Filtro Eco 200 pode ser instalado apoiado sobre suporte metálico (foto 01) 
ou enterrado em abrigo de alvenaria com tampa de concreto ou metálica (foto 
02).

Cada Filtro Eco 200 atende até 200 m² de área de telhado. Em telhados 
maiores, adotar 1 filtro Eco 200 para cada 200 m² de telhado ou adotar 1 
filtro Eco 2000 para cada 2.000 m² de área de telhado.

1. FILTRO ECO 200

Descrição: 
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Sempre que possível utilize as duas entradas laterais opostas para permitir a 
redução da velocidade da água de chuva, dado que parte da energia será 
dissipada.

Nas entradas e saídas do Filtro Eco 200 use conexões de PVC com anel de 
borracha para facilitar a instalação.

Manter distância livre de no mínimo 15 cm acima do filtro para possibilitar a 
retirada do elemento filtrante para limpeza.

Certificar-se que as conexões de entrada e saída do filtro estão isentas de 
vazamentos.

Adotar o by-pass (foto 03) em todos os projetos para evitar transbordamento 
do filtro e/ou retorno da água pela rede de drenagem. 

Adotar algum dispositivo redutor de velocidade da água de chuva na entrada 
do Filtro Eco 200 naqueles locais onde o desnível entre as calhas e a entrada 
do filtro for maior do que 5,0 m e/ou nos locais onde a inclinação do trecho 
que alimenta o filtro for maior do que 2%. Quanto maior a velocidade da 
água de chuva dentro do Filtro Eco 200, mais água de chuva será descartada 
para a galeria pluvial. Para evitar a proliferação de mosquitos, adotar reduto-
res de velocidade horizontais (foto 04) ao invés de verticais (sifão), os quais 
podem acumular água. O dimensionamento do redutor de velocidade deve 
ser feito pelo projetista hidráulico. 

O filtro possui desnível de 19 cm entre a entrada e a saída de água de chuva. 
Este desnível deve ser considerado no projeto para:

• Permitir o descarte por gravidade dos detritos e da água de chuva excedente 
na galeria pluvial, sem a necessidade de bombeamento.

• Evitar o afogamento do trecho que alimenta a cisterna. Isso ocorrerá se este 
trecho de alimentação da cisterna ficar abaixo do nível de água estabelecido 
pelo Eco Extravasor. 

Nos projetos que buscam captar o maior volume possível de água de chuva, 
mesmo durante as chuvas torrenciais, é recomendado utilizar 1 Filtro Eco 200 
para cada 150 m² de telhado ou menos. Este dimensionamento abaixo da 
capacidade ajudará a reduzir o volume e a velocidade da água de chuva no 
Filtro Eco 200, possibilitando maior aproveitamento da água de chuva. 

Utilize os EPIs adequados na instalação e manutenção: luva de borracha ou 
nitrilon para evitar cortes nas mãos, óculos de segurança para proteger os 
olhos de detritos ou respingos, calçado adequado.

Cuidados na Instalação: 
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Retirar o elemento filtrante pelo suporte metálico (fotos 05 e 06), aplicar jato 
de lavadora de pressão no verso (foto 07) e instalar o elemento filtrante nova-
mente. Se o jato de água não for suficiente para retirar os detritos, lavar com 
escova e sabão neutro (foto 08). 

A falta de limpeza pode ocasionar o entupimento da tela do elemento filtrante 
e, por isso, toda ou a maior parte da água de chuva será encaminhada à 
galeria pluvial. O entupimento do elemento filtrante não causa por si só o 
transbordamento do filtro ou o afogamento e retorno da água de chuva pelo 
trecho de alimentação.

Recomenda-se proceder esta limpeza a cada 30 dias, ou em menor período se 
constatar o entupimento da tela do elemento filtrante.

Foto 01 - Filtro Eco 200 aéreo. Foto 02 - Filtro Eco 200 em abrigo 
enterrado.

Como fazer a manutenção:

Com que frequência deve ser feita a manutenção:

Fotos
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Foto 03 - By-pass.

Foto 05 - Abrir a tampa.

Foto 04 - Redutor de Velocidade.

Foto 06 - Retirar o elemento filtrante 
pelo suporte metálico.

Foto 07 - Aplicar jato de lavadora 
de pressão.

Foto 08 - Lavar o elemento com 
escova e sabão neutro.
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2. ECO FREIO

O Eco Freio 100 mm possui 1 entrada de 100 mm para receber a água de 
chuva do Filtro Eco 200.

Com o Eco Freio instalado no fundo da cisterna, a água de chuva entra com 
fluxo ascendente, evitando o revolvimento das partículas sólidas decantadas 
na cisterna.

Utilizar conexões de PVC com anel de borracha nas saídas do Filtro Eco 200 
e conexões com adesivo de PVC na ligação com o Eco Freio 100. Se houver a 
necessidade de retirar o Eco Freio da cisterna para a limpeza, a conexão com 
anel de borracha facilita o serviço. 

Conferir se o Eco Freio 100 e o tubo que o conecta ao Filtro Eco 200 estão bem 
fixados para evitar a movimentação quando estiver em uso.

Adotar 1 Eco Freio 100 para cada saída utilizada do Filtro Eco 200.

Utilize os EPIs adequados na instalação e manutenção: luva de borracha ou ni-
trilon para evitar cortes nas mãos, óculos de segurança para proteger os olhos 
de detritos ou respingos, calçado adequado.

Descrição: 

Cuidados na Instalação:
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Fazer inspeção visual e verificar se os furos de saída estão entupidos. Resíduos 
que estiverem entupindo os furos devem ser removidos.  

O entupimento dos furos de saída do Eco Freio 100 impede que a cisterna seja 
abastecida com água de chuva. 

Como fazer a manutenção:

A inspeção visual de entupimento deve ser feita a cada 6 meses. 

Com que frequência deve ser feita a manutenção:

3. ECO SUCÇÃO

O Eco Sucção 1” é instalado dentro da cisterna e capta a água de chuva próxima 
à superfície para enviar à bomba e, posteriormente, aos pontos ou reservatório 
da rede não potável. 

O Eco Sucção possui mangueira e conexão de 1” e comprimento de 2,5 m.

A utilização do Eco Sucção evita que as partículas sedimentadas no fundo da 
cisterna sejam enviadas para os pontos da rede não potável, o que poderia oca-
sionar manchas nos vasos sanitários, por exemplo.

Descrição: 
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Conferir se todas as peças do Eco Sucção estão fixadas corretamente para evitar 
desprendimento dentro da cisterna ou a entrada de ar na mangueira do Eco 
Sucção. 

Conferir se o sentido do fluxo de água indicado na válvula de retenção do Eco 
Sucção está correto. A água de chuva deve entrar pelo lado da boia flutuante e 
sair pelo lado da conexão roscada com a bomba.

Utilizar fita veda rosca na ligação do Eco Sucção com a bomba.

O Eco Sucção possui uma válvula de retenção vertical na ponta flutuante. Esta 
válvula evita a entrada de ar no trecho de sucção e, consequentemente, evita 
problemas de funcionamento da bomba. 

Sempre que possível, utilize bomba submersa. 

Adotar 1 Eco Sucção para cada saída de alimentação da bomba ou do conjunto 
de bombas. 

Adotar o Eco Sucção de 2” para as bombas com bitola de sucção de 1.1/4”, 
1.1/2” e 2”. 

Utilize os EPIs adequados na instalação e manutenção: luva de borracha ou nitri-
lon para evitar cortes nas mãos, óculos de segurança para proteger os olhos de 
detritos ou respingos, calçado adequado.

Cuidados na Instalação:

Verificar se o Eco Sucção está livre para operar corretamente conforme a varia-
ção do nível de água da cisterna.  

Equipamentos instalados dentro da cisterna podem se enroscar ao Eco Sucção e 
causar a entrada de ar no trecho de sucção. 

Fazer inspeção visual e verificar se há detritos tampando a tela de inox. Caso 
haja, providenciar a limpeza e desobstrução.

Como fazer a manutenção:

A inspeção visual de entupimento e livre movimentação deve ser feita a cada 
6 meses ou em períodos menores se o Eco Sucção estiver sujeito a enroscar em 
outros equipamentos da cisterna ou se estiver sujeito à detritos que entram pela 
tampa da cisterna e que possam entupir a tela de inox. 

Com que frequência deve ser feita a manutenção:
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4. ECO EXTRAVASOR

O Eco Extravasor é o “ladrão” da cisterna. É o dispositivo que evita o transbor-
damento da cisterna enviando a água de chuva excedente para a galeria pluvial, 
sem permitir que o odor, ratos e insetos da galeria pluvial entrem na cisterna e 
prejudiquem a qualidade da água. 

O Eco Extravasor possui tela de inox na extremidade que capta a água da cis-
terna, corpo em PVC e saída de 100 mm para a ligação com a galeria pluvial.

A cisterna deve ter extravasores em quantidade e bitola igual ou maior do que 
as entradas que alimentam a cisterna com água de chuva. Por isso, adotar no 
mínimo 1 Eco Extravasor 100 mm para cada entrada de 100 mm da cisterna. 
Caso haja várias entradas de 100 mm alimentando a cisterna, pode-se adotar 1 
Eco Extravasor 200 mm para cada 4 entradas de 100 mm.   

Descrição: 

Cuidados na Instalação:
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Fazer inspeção visual e verificar se há detritos tampando a tela de inox. Caso 
haja, providenciar a limpeza e desobstrução. 

Verificar se o Eco Extravasor está posicionado corretamente com a tela voltada 
para cima. Se o Eco Extravasor girar, pode ficar sem água no sifão e permitir a 
entrada de odor na cisterna.

Como fazer a manutenção:

A inspeção visual de entupimento e posicionamento deve ser feita a cada 6 meses 
ou em períodos menores se o Eco Extravasor estiver sujeito à detritos que entram 
pela tampa da cisterna e que possam entupir a tela de inox.

Com que frequência deve ser feita a manutenção:

Recomenda-se utilizar a Eco Flange na passagem do Eco Extravasor pela parede 
da cisterna, de forma a evitar vazamentos.

Certificar que o Eco Extravasor está na posição correta e bem fixado para evitar 
que se solte, movimente ou gire com a variação do nível da água. 

A tela de inox deve ficar voltada para cima. 

Utilize os EPIs adequados na instalação e manutenção: luva de borracha ou nitri-
lon para evitar cortes nas mãos, óculos de segurança para proteger os olhos de 
detritos ou respingos, calçado adequado.
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O Eco CAP é instalado fora da cisterna para controlar a entrada de água potável 
ou água de fonte alternativa na cisterna. 

O Eco CAP possui uma chave boia de 15A com cabo de 3,5 m, uma entrada e 
uma saída  de água de 32 mm de PVC soldável marrom, uma válvula solenoide 
de 1”, uma fonte de alimentação com entrada de 127V ou 220V (seleção através 
de chave) e saída de 24VAC.

5. ECO CAP 1”

Descrição: 

O Eco CAP evita que a rede não potável fique sem água nos períodos em que 
não há chuva, pois mantém sempre um volume mínimo de água na cisterna ou na 
caixa elevada da rede não potável.
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Instalar o Eco CAP em local seco, dado que o acionamento é elétrico. 

Instalar um registro de esfera ou gaveta antes da entrada de água potável do Eco 
CAP para cortar a entrada de água no caso de manutenção do equipamento. Este 
registro não acompanha o Eco CAP.

Utilize tubo de PVC soldável de 32 mm com adesivo de PVC na entrada e na saí-
da do Eco CAP, certifique-se que não há vazamentos e respeite o sentido de fluxo 
indicado no produto. 

Instalar o Eco CAP próximo à cisterna, de forma a evitar emenda no cabo da chave 
boia. Se for necessário emendar este cabo no trecho que fica submerso na cisterna, 
é obrigatória a utilização de fita isolante de auto fusão. 

Certificar-se que na entrada do Eco CAP há pressão da rede de água mínima de 3 
metros de coluna d´água (mca) para o seu correto funcionamento. 

Antes de ligar a fonte na tomada elétrica, na fonte elétrica selecione a tensão de 
127V ou 220V na chave e meça a tensão da rede para verificar se está correta. 

Instalar o Eco CAP na caixa elevada da rede não potável tem duas vantagens: não 
haverá gastos para bombear a água da cisterna para a caixa elevada; e a cisterna 
enterrada fica livre para receber a próxima chuva. 

Nos projetos de captação de água de chuva que possuem somente cisterna enter-
rada o Eco CAP será instalado na cisterna enterrada com o cuidado de manter a 
maior parte da cisterna livre para receber a próxima chuva.

Para determinar a faixa de trabalho do Eco CAP através do ajuste da chave bóia 
recomenda-se: abre o Eco CAP quando o nível de água de chuva atingir 1/5 da 
altura; fecha o Eco CAP quando a água do reservatório atingir 1/3 da altura. Esta 
faixa de trabalho pode ser alterada para aumentar o volume de água mínimo no 
reservatório nos locais com alto consumo e/ou sujeitos à falta de água potável.

A tubulação de água potável não pode entrar em contato com a água não potável 
para evitar a conexão cruzada. É necessário que a ponta do tubo de água potável 
que abastece o reservatório da rede não potável fique no mínimo 10 cm distante do 
nível máximo de água do reservatório. 

Certificar-se que não há fuga de corrente elétrica para a água ou reservatório, o que 
pode ocasionar choques elétricos.

Certificar-se que a chave boia se movimenta livremente, sem enroscar em outros 
equipamentos. Sugere-se fixar a chave boia: na coluna do freio d´água na cisterna 
enterrada com o uso de fita plástica (foto 09) ou na borda da caixa d´água elevada 
com o uso de prensa cabo (foto 10).

Cuidados na Instalação:
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Foto 09 - Chave boia fixada à coluna 
do freio com fita plástica.

Foto 10 - Chave boia fixada à borda 
da caixa elevada com prensa cabo.

Para verificar se o Eco CAP está funcionando corretamente será necessário mudar 
a posição da chave boia. Este teste deve ser feito por eletricista, o qual deve se 
certificar que não há risco de choque elétrico antes de manusear a chave boia. O 
teste consiste em posicionar a chave boia para baixo para a água potável entrar no 
reservatório. Posicionar a chave boia para cima para a entrada de água potável 
desligar. 

Fazer inspeção visual e verificar se há vazamentos na entrada e saída do Eco CAP. 

Verificar se a chave boia se movimenta livremente.

Utilize os EPIs adequados na instalação e manutenção: luva de borracha especial 
com isolamento elétrico, óculos de segurança para proteger os olhos de detritos ou 
respingos, calçado adequado.

Como fazer a manutenção:

O teste de funcionamento deve ser feito a cada 6 meses ou em períodos menores se 
o abastecimento da rede não potável for essencial para a edificação. 

A inspeção visual de vazamentos e da movimentação livre da chave boia deve ser 
feita a cada 6 meses. 

Com que frequência deve ser feita a manutenção:
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O Eco CAP fecha quando o nível atingir 1/3 da 
altura.

Quando a cisterna puder enviar água, o Eco CAP 
fecha e só volta a funcionar quando atingir 1/5 
novamente.

Como a cisterna não pode mandar água, a caixa 
elevada continua baixando. Qual a solução para não 
ter falta de água?

A solução é instalar o Eco CAP. Quando o nível 
atingir 1/5 da altura o Eco CAP abre a entrada da 
água potável.
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DADOS TÉCNICOS

1. FILTRO ECO 200

CONSULTE UM PROJETISTA HIDRÁULICO PARA DIMENSIONAR OS 
EQUIPAMENTOS DA CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PARA GARANTIR O 
MELHOR DESEMPENHO E O FUNCIONAMENTO CORRETO DO SISTEMA.

 IMPORTANTE

CONSIDERAR NO PROJETO O DESNÍVEL DE 19 CM 
ENTRE A ENTRADA E A SAÍDA DO FILTRO ECO 200.

 IMPORTANTE

417mm

SAÍDA DE ÁGUA DE 
CHUVA FILTRADA

LIGAÇÃO DO 
ECO CAP

ENTRADA DE ÁGUA 
DE CHUVA 

SÁIDA DE DETRITOS

417
mm

100
mm

190
mm

150
mm

348
mm

100
mm

25
mm

376mm

564mm

564mm
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2. ECO FREIO 100MM

254mm

100mm

200mm

3. ECO EXTRAVASOR 100MM

300mm

100mm

362mm

A Ecoracional se reserva o direito de mudar componentes e medidas sem prévio aviso.
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5. ECO CAP 1”

4. ECO SUCÇÃO 1”
1970mm 45mm250mm200mm

225 
mm

33mm130 
mm

111mm

100mm

175mm

90mm

80mm

80mm

65mm

30mm 92mm 55mm 170mm

CHAVE DE BÓIA
COM CABO DE 3,5m

A Ecoracional se reserva o direito de mudar componentes e medidas sem prévio aviso.
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CAPTAÇÃO DE ÁGUA DE CHUVA PERIODICIDADE

EQUIPAMENTO ROTINA PROCEDIMENTO MENSAL SEMESTRAL ANUAL

CISTERNA 
ENTERRADA

INSPEÇÃO E 
LIMPEZA

MONITORAR VAZAMENTOS X

LAVAR INTERNAMENTE E APLICAR SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE 
SÓDIO • CONFORME NBR 5626

X

FILTRO
ECO 200

LIMPEZA RETIRAR O ELEMENTO FILTRANTE E LAVAR X

ECO FREIO
100 MM

INSPEÇÃO VERIFICAR SE HÁ SAÍDAS ENTUPIDAS X

ECO
SUCÇÃO 1"

INSPEÇÃO
VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO TEM MOVIMENTAÇÃO LIVRE X

VERIFICAR SE HÁ OBSTRUÇÃO DA TELA DE INOX X

ECO EXTRAVASOR 
100 MM

INSPEÇÃO
VERIFICAR SE O EQUIPAMENTO ESTÁ NA POSIÇÃO CORRETA X

VERIFICAR SE HÁ OBSTRUÇÃO DA TELA DE INOX X

ECO CAP 
CONTROLE DE 
ÁGUA POTÁVEL

INSPEÇÃO

MUDAR A POSIÇÃO DA CHAVE BOIA E TESTAR O ACIONAMENTO E 
DESLIGAMENTO DA ÁGUA POTÁVEL

X

VERIFICAR SE HÁ VAZAMENTOS NA ENTRADA E SAÍDA DO ECO CAP X

VERIFICAR SE A CHAVE BOIA SE MOVIMENTA LIVREMENTE X

CLORADOR DE 
PASSAGEM

INSPEÇÃO REPOR AS PASTILHAS DE CLORO X

BOMBA DE 
RECALQUE

INSPEÇÃO

TESTAR O ACIONAMENTO DA BOMBA: POSICIONAR A CHAVE BOIA DE 
MÁXIMO DA CAIXA ELEVADA PARA BAIXO

X

TESTAR O DESLIGAMENTO DA BOMBA:  POSICIONAR A CHAVE BOIA DE 
MÁXIMO DA CAIXA ELEVADA PARA CIMA

X

TESTAR A PROTEÇÃO DA BOMBA: POSICIONAR A CHAVE BOIA 
DE MÁXIMO DA CAIXA ELEVADA PARA BAIXO E A CHAVE BOIA DE 
MÍNIMO DA CISTERNA ENTERRADA PARA BAIXO. A BOMBA NÃO PODE 
FUNCIONAR.

X

BOMBA 
PRESSURIZADORA

INSPEÇÃO

TESTAR O ACIONAMENTO DA BOMBA: ABRIR UMA TORNEIRA DA REDE 
PRESSURIZADA 

X

TESTAR O DESLIGAMENTO DA BOMBA:  FECHAR UMA TORNEIRA DA 
REDE PRESSURIZADA

X

TESTAR A PROTEÇÃO DA BOMBA: LIGAR UMA TORNEIRA DA REDE 
PRESSURIZADA E POSICIONAR A CHAVE BOIA DE MÍNIMO DA 
CISTERNA ENTERRADA PARA BAIXO. A BOMBA NÃO PODE FUNCIONAR.

X

CAIXA D´ÁGUA 
ELEVADA

INSPEÇÃO E 
LIMPEZA

MONITORAR VAZAMENTOS X

LAVAR INTERNAMENTE E APLICAR SOLUÇÃO DE HIPOCLORITO DE 
SÓDIO • CONFORME NBR 5626

X

AS MANUTENÇÕES DO PLANO SÃO FUNDAMENTAIS PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DO SISTEMA E PROLONGAR A VIDA ÚTIL DOS COMPONENTES. A 
MANUTENÇÃO FALHA IMPLICA NA PERDA DA GARANTIA DOS EQUIPAMENTOS.  

SEGUIR AS REGRAS DE SEGURANÇA E UTILIZAR EPIS ADEQUADOS PARA A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS.

PLANO DE MANUTENÇÃO



F O R M A S  D E  I N S T A L A Ç Ã O
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Recalque +
Gravidade

5
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6
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7
5
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4

Gravidade

2

3

5
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Cisterna Enterrada

Caixa
Elevada

Liga na
Galeria Pluvial
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de Água Potável
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Liga na
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1
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ECO 200
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FREIO
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SUCÇÃO
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EXTRAVASOR 

100MM

ECO
CAP 1”

BOMBA
SUBMERSA
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NORMA ABNT NBR 15527/2007

ÁGUA DE CHUVA - APROVEITAMENTO DE COBERTURAS
EM ÁREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS - REQUISITOS

•  Item 4.3.6 

 Os reservatórios devem ser limpos e desinfetados com solução de hipoclorito de sódio, 
no mínimo uma vez por ano, de acordo com à ABNT NBR 5626.

•  Item 4.4.2 

 As tubulações e demais componentes devem ser claramente diferenciados das tubula-
ções de água potável.

•  Item 4.4.3

 O sistema de distribuição de água de chuva deve ser independente da sistema de água 
potável, não permitindo a conexão cruzada de acordo com ABNT NBR 5626.

•  Item 4.4.5

 Os reservatórios de água de distribuição de água potável e de água de chuva devem ser 
separados.

•  Item 5.1

 Deve-se realizar manutenção em todo o sistema de aproveitamento de água de chuva de 
acordo com a tabela.

Componente Frequência de manutenção

Dispositivo de descarte de detritos Inspeção mensal/ limpeza trimestral

Calhas, condutores verticais e horizontais Semestral

Dispositivo de desinfecção Mensal

Bombas Mensal

Reservatórios Limpeza e desinfecção anual

Requisitos:

OS EQUIPAMENTOS DO KIT CHUVA ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA NORMA NBR 15527: 
ÁGUA DE CHUVA - APROVEITAMENTO DE COBERTURAS EM ÁREAS URBANAS PARA FINS NÃO POTÁVEIS – REQUISITOS.
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TERMO DE GARANTIA

A Garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda do 

produto e tem prazo legal de 1 (um) ano.

A Garantia deve ser solicitada na revenda onde o produto foi adquirido. 

Tenha em mãos: Manual de Instalação e Nota Fiscal de Venda do Produto.

A Garantia ECORACIONAL só cobre VÍCIOS DE FABRICAÇÃO.

A Garantia ECORACIONAL não cobre:

• Tubos e conexões de ligação dos equipamentos à rede de drenagem 

e galeria pluvial;

• Pagamento de despesas com a instalação do produto;

• Pagamento de deslocamento de Técnicos;

• Pagamento de despesas com transporte do produto;

• Defeitos decorrentes de:

    • Mau uso ou uso indevido do equipamento;

    • Queda, choque ou transporte inadequado;

    • Adição de outras peças não originais.

• Equipamentos que apresentem alterações em suas características 

originais;

• Equipamentos instalados em locais com a presença de compostos 

corrosivos não oriundos da natureza;

• Instalação em desacordo com o manual de instalação que acom-

panha o equipamento;

• Problemas causados por instalação inadequada e por falta de ma-

nutenções preventivas.

Este certificado de garantia é válido apenas para produtos vendidos e utiliza-

dos em território brasileiro.

Esta garantia anula qualquer outra assumida por terceiros, não estando 

nenhuma pessoa jurídica ou física habilitada para fazer exceções ou assumir 

compromissos em nome da ECORACIONAL.



Para se obter 1 litro de água tratada é necessário captar 2 litros de água no manancial. 
Desta forma, se um consumidor substitui 10.000 litros de água potável pela água de chuva, 
contribui para manter 20.000 litros de água no manancial!

Usar 1 litro de 
água de chuva

Preserva 2 litros de 
água no manancial

=

Veja dicas de instalação e 
manutenção no nosso canal 
Seleção Consciente 

Ecoracional

Eco Flange

Conheça Também:

Clorador
Filtro de 

Partículas




