
Conheça seu Purificador Avanti

Mangueira

Niple

Bica articulável

Refil
“Girou Trocou”

Botão saída
de água

Suporte
para copos

Bucha de
nylon 6mm

Parafuso
6mm

Opção 2 - Parafusos
Caso prefira você poderá optar
por fixá-lo através de parafusos. 
Assim utilize o gabarito localizado 
na aba lateral deste manual para 
orientar a furação a ser feita na 
parede. Fixe o gabarito na altura 
desejada, e faça a furação com 
broca nº 6. Os parafusos e buchas 
acompanham o aparelho.
Após a fixação do parafuso, 
encaixe o aparelho através
do suporte próprio localizado
na parte traseira
do Purificador Avanti.

Suporte
para fixação

Gire o Re�l  
“Girou, Trocou” 
no sentido 
horário para 
desencaixar do 
Puri�cador
Avanti.

Alinhe um novo 
Re�l “Girou, Trocou” 
no Puri�cador 
Avanti, encaixe-o 
empurrando-o para 
cima e gire no 
sentido anti-horário.

Instruções de Troca

Dimensões (alt. / larg. / prof.)
Peso Líquido
Vazão Recomendada
Temperatura de Funcionamento*
Capacidade para Retenção de Cloro
Pressão de Trabalho
Volume interno para ensaios de Extraíveis
Volume de referência para ensaio de particulado

277 x 193 x 114 mm
0,605kg
60ℓ/h
2º C a 38º C
2.000 litros ou 6 meses
3 a 40m.c.a. (0,03 a 0,40MPa)
0,120 litros
2.000 litros

Características Técnicas

*Valores de temperatura relacionados a água na entrada do Filtro

PROBLEMA

Água
com gosto
ou cheiro

CAUSAS MAIS COMUNS SOLUÇÕES

Não sai água

Vazamento
de água

Registro de água fechado

Re�l saturado

Re�l mal posicionado

Abrir o registro de água

Substituir o Re�l Avanti 
"Girou Trocou"

Sai pouca água Pressão da água
incorreta

Veri�car a pressão mínima
de trabalho que é de 
0,03MPa (3m.c.a.)

Recolocar o Re�l Avanti
adequadamente

Conexões mal feitas
Instale adequadamente
a conexão "Niple" e 
mangueira

Produto novo
Na primeira utilização pode
ocorrer gosto de plástico 
devido a tubulação. Isto será
eliminado durante o seu uso

Substituir o Re�l Avanti 
“Girou Trocou”Re�l saturado

Qualquer dúvida ou sugestão ligue para A VOZ DO CONSUMIDOR (011) 2118-2156

Obs.: acima de 0,40MPa (40m.c.a.) é obrigatório o uso de um regulador de pressão.
Este regulador não acompanha o produto, caso necessite, você poderá adquirir através

da rede de assistência técnica autorizada.

IMPORTANTE!

Importante! Antes de acionar nosso Serviço de Atendimento ao Cliente, siga os 
procedimentos abaixo:
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a) Fixação na Parede

b) Instalação Hidráulica

Para o perfeito funcionamento
do aparelho, a vazão do Purificador Avanti depende 
da pressão da rede hidráulica e deve estar
entre  0,03MPa e 0,40MPa (3m.c.a. e 40m.c.a.).
• Utilize o ponto de rede hidráulica
com rosca de ½”.
• Feche o registro deste ponto de água.
• Pegue a conexão (NIPLE), passe fita do tipo “Veda 
Rosca” na rosca e encaixe no ponto de saída de água
• Conecte a mangueira do Purificador Avanti
na conexão “Niple”.
• Abra o registro para liberar o fluxo de água
e certifique-se que não existe vazamento nas 
conexões.
• Após instalar o aparelho, gire o Botão Saída
de Água e deixe escoar durante 5 minutos 
(aproximadamente 5 litros de água) desprezando 
esta água para a retirada de eventuais resíduos
de carvão. 

Refil
“Girou Trocou”

Fita adesiva

Este produto atende ao requisito de nível microbiológico (bacteriostático).
Os ensaios foram realizados de acordo com a norma NBR 14908:2004. 
Produto a ser utilizado com água potável de acordo com a Portaria MS nº 518/2004.

 Problemas e Soluções

 Troca do Refil Avanti

Informações Importantes

Instalação 

Faça a limpeza externa do produto apenas 
utilizando detergente neutro e um pano úmido. 
O Purificador Avanti não deve ser limpo com 
produtos abrasivos ou solventes, nem produtos 
que deixem gosto na água ou que danifiquem 
as peças plásticas.
Não manuseie a Bica Articulável com as mãos 
sujas, para evitar contaminações na água. 
Faça a limpeza da saída de água na Bica 
Articulável com papel toalha levemente 
umedecido em álcool e após secar abra
o “Botão Saída de Água” por alguns
segundos e feche novamente,
garantindo a higienização.

A vida útil do Refil Avanti é de 2.000 litros ou 6 meses. Este tempo de vida útil do 
Refil Avanti pode variar de acordo com o consumo e a qualidade da água. Após 
este período o refil deverá ser substituído. Você pode adquirir um novo Refil 
Avanti pela internet acessando o site www.ibbl.com.br/lojavirtual na página de 
Filtros e Refis ou pelo telefone (011) 2118-2121. 

O Purificador de Água Avanti foi desenvolvido para uso doméstico e deve
ser instalado somente onde a pressão de água da rede hidráulica não
ultrapasse 0,40 MPa (40 m.c.a.)*, acima desta pressão deve-se instalar
um redutor de pressão adequado.

• A pressão mínima de trabalho é de 0,03MPa (3m.c.a.)
• A água de alimentação deverá ser de rede pública atendendo a Portaria 
MS nº518/2004
• Vazão de água recomendada: 60 litros/hora
• O Purificador Avanti possui filtro incorporado que atende a norma NBR 
14908/2004, eficiência para retenção de partículas: Classe P (III), tamanho da 
partícula (µm) ≥5 a <15 e e�ciência para retenção de cloro livre: Classe C (I), 
porcentagem de redução de cloro de 2.000 litros de água. 
• Bica Articulável com aplicação de nanotecnologia,  que inibe a proliferação de 
bactérias.

* m.c.a. (metros coluna d’água) é a distância entre a base da caixa d’água e a 
altura de instalação do produto.

“Durante os primeiros dias de utilização do purificador Avanti, ele poderá 
apresentar gotejamento através da bica, mesmo após o fechamento do Botão 
de Saída de Água. Isto ocorre até o preenchimento de água em todas as partes 
internas do Refil Avanti.”

Limpeza

Niple

Mangueira

Botão saída
de água

A IBBL possui uma rede de Assistência Técnica Autorizada que está qualificada 
para instalar o seu produto, assim você fica tranqüilo e pode desfrutar do seu 
Purificador Avanti. Caso deseje, entre em contato com a assistência técnica mais 
próxima que consta na relação fornecida juntamente com este Manual de 
Instruções. Para este serviço será cobrada uma taxa de instalação e que deverá ser 
tratada com a empresa responsável. Portanto o local de instalação deve estar 
preparado com o ponto de água disponível (ex. parede de alvenaria, rede 
hidraúlica, etc) e deverá ser providenciada pelo consumidor.
Atenção! Antes de começar a instalação, leia com atenção todas as informações 
deste manual. Elas ajudarão a executar a instalação e a garantir que o Purificador 
Avanti seja instalado corretamente e com segurança. Guarde esse Manual de 
Instruções para consultas futuras.

Opção 1 - Fita Adesiva
O Purificador Avanti está preparado 
para ser fixado na parede através
de adesivo localizado na parte
traseira do purificador, bastando 
somente retirar a película
de proteção na superfície do adesivo.
Para isto verifique a superfície
do local a ser fixado, que deverá
estar limpa, livre de poeira
ou resíduos que possam
prejudicar a sua aderência. 


