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ESCRITÓRIO / HEAD OFFICE: Praça da Imprensa s/n - Aldeota -
 CEP 60139-900 Fortaleza / CE  

 FÁBRICA / FACTORY: Av. Parque Oeste, 2130 - 
CEP 61939-120 Maracanaú / CE 

e-mail: esmaltec@esmaltec.com.br * home page: www.esmaltec.com.br

Estamos constantemente nomeando novos Postos
Autorizados para melhor atendê-lo. Em caso de

sugestões, dúvidas ou ausência de Serviço
Autorizado em sua cidade contacte a fábrica através

da nossa linha direta com o consumidor, 
ESMALTEC LIG.

Retirada excessiva de água gelada Ver capacidade de saída de água gelada por hora (item Especificações Técnicas).

Fios do produto com falha de isolamento Chame a  Assistência Técnica Esmaltec.

Fios da instalação com falha de isolamento Chame um eletricista.

Aparelho encostado na parede Mantenha as distâncias corretas da parede (verificar item Local de Funcionamento)

Garrafão de água furado ou rachado Substituir o garrafão de água.

Limpeza feita com material não recomendado Limpe o sistema por onde passa a água (ver item 8)

Resíduos do corte do garrafão e/ou da
tampa entupindo o sistema de água Limpar o produto (ver item Limpeza).

Resíduos do corte do garrafão ou da
tampa presos no vedador da torneira

Refrigera Pouco

Choque Elétrico

Ruídos

Vazamento de água

Gosto ruim na água

Vazamento de água
pelas torneiras ou

não sai água

Água de má qualidade Entre em contato com o fornecedor de água.

Chame a Assistência Técnica Esmaltec ou Serviço Autorizado - SAE 

EGC35A / EGC35B EGM30

3 litros / hora*

1 / 12 HP - 470 BTU’s

1004x312x311 422x283x412

0,117 m³ 0.054 m³

127 ou 220 V

Consultar  etiqueta de dados técnicos do aparelho

MODELOS

Água Gelada Temp. Amb. = 32ºC

Compressor

Peso Embalado

Peso Líquido

Volume Embalado

Voltagem

Corrente Elétrica Potência

Dimensões (mm)(Alt. x Larg.x Prof.)

*Conforme NBR 13972.

12,80 kg

12,15 kg

16,13 kg

15,17 kg

3,5 litros / hora*

10 Especificações Técnicas

PERÍODOCOMPONENTES

Certificado de Garantia

Garantia Contratual
A ESMALTEC S/A garante este produto, cuja identificação está na Nota Fiscal  de Venda ao Consumidor Final, CONTRA QUAISQUER DEFEITOS DE FABRICAÇÃO QUE SE APRESENTEM NO 
PERÍODO DE UM ANO, conforme descrição abaixo. O período de garantia começa a partir da data da entrega do produto e do recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Não 
existindo o recibo de entrega, a garantia inicia-se a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor, desde que seja utilizado conforme as orientações contidas no Manual de 
Instruções e as Instruções constantes neste certificado, cuja leitura é indispensável antes do uso do produto.

Garantia Legal
Vidros, plásticos, materiais elétricos e defeitos originados pelo desgaste natural do uso, tem produto ou locomoção do técnico, quando for o caso, correrão por conta do consumidor, 
garantia legal de 90 (noventa) dias, determinados por lei, contados a partir da data da entrega do seja qual for a natureza ou época do serviço;
produto, conforme recibo constante na Nota Fiscal de Venda do Consumidor. Não existindo e) É condição para esta garantia, a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Venda ao 
recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor. Consumidor do primeiro comprador, cujos dados o complementam;

f) Esta garantia não cobre:
Condições Gerais - Falhas de funcionamento do produto decorrentes de problemas no abastecimento de energia 
a) Qualquer defeito constatado no produto deve ser imediatamente comunicado ao Serviço elétrica e pela utilização ou desacordo com as orientações contidas no Manual de Instruções;
Autorizado ESMALTEC - SAE mais próximo (ver relação dos Postos Autorizados de - Materiais, peças e mão-de-obra necessária à instalação do produto tais como: aterramento, 

instalação elétrica, etc. Assistência Técnica), para as devidas providências. A garantia perderá sua validade se essa 
Extinção da Garantiacondição não for respeitada, pois somente a Assistência Técnica Esmaltec e os Serviços 
Esta garantia perderá totalmente sua validade antes da expiração do seu prazo se o produto:Autorizados ESMALTEC-SAE, estão autorizados a examinar e sanar o defeito durante o prazo 
- For utilizado em desacordo as orientações contidas no Manual de Instruções e as instruções da garantia aqui previsto;
constantes neste certificado;b) Em caso de transferência de propriedade, o período de garantia ficará automaticamente 
- Sofrer uso indevido, maus tratos, negligência, etc., causados pelo consumidor;transferido até a expiração do prazo, que conta a partir da data da entrega do produto conforme 
- Apresentar sinais de ter sido violado;recibo constante na Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do primeiro comprador; não existindo 
- For ajustado, consertado ou sofrer modificações por pessoa não autorizada pelo Serviço o recibo de entrega, a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda ao Consumidor do 
Autorizado ESMALTEC-SAE;primeiro comprador;
- Não for usado para uso exclusivamente doméstico;c) Esta garantia abrange o reparo ou troca gratuita das peças e componentes que apresentem 
- Tiver sido removido e/ou tiver sido adulterado o seu número de série ou da etiqueta de defeito de fabricação, além da mão-de-obra utilizada no respectivo serviço.
especificações técnicas.d) Os serviços mencionados no presente certificado serão prestados gratuitamente 
Terminado o período da garantia, todas as despesas decorrentes de reparo, locomoção do dentro do perímetro urbano das cidades onde existir Serviço Autorizado ESMALTEC-
técnico, remoção do produto, peças e mão-de-obra correrão por conta do consumidor.SAE,  nas  demais  localidades,  as  despesas  decorrentes  de  transporte  e   seguro   do 

Este termo de garantia oferecido ao Consumidor é uma vantagem adicional determinada por lei. Para que ele tenha validade é indispensável, em quaisquer reclamações, a apresentação da NOTA  
FISCAL  de  compra do produto, sem a qual, o que está aqui expresso deixa de ter validade.

A garantia  descrita neste certificado possui validade em todo território nacional.
A Esmaltec S/A se reserva no direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas de seus produtos sem  prévio aviso.

A Esmaltec S/A não autoriza nenhuma pessoa ou entidade a assumir por sua conta, qualquer responsabilidade relativa a garantia de seus 
produtos, além das que constam neste certificado.

Componentes elétricos: fiação, interruptores, cabo de alimentação 03 meses

03 meses

02 anos

01 ano

01 ano

Termostato, compressor e seus acessórios

Torneiras, conexões e separador d’água

Peças plásticas

Gabinete metálico, evaporador, condensador, filtro secador e capilar

0800 275 1414



EGM30

EGC35A EGC35B INMETRO

Transporte1
Alguns cuidados com o transporte para que seu Bebedouro não sofra nenhum dano:

Na hora de receber seu produto ESMALTEC, seja tão exigente e minucioso quanto na hora da decisão da compra. Examine 
cuidadosamente o produto que está recebendo. A ESMALTEC fabrica o melhor e assegura a qualidade de seus produtos, mas 
eventuais problemas de transporte poderão ocasionar danos  no seu produto ESMALTEC. 
Em caso de danos verificados no recebimento, entrar  em contato com o SAE (Serviço Autorizado Esmaltec).

Recebimento do Produto2

Não exponha o 
bebedouro à chuva.

Mantenha o 
sempre na posição vertical

durante o transporte.

bebedouro O  é frágil,
evite movimentos bruscos

durante o transporte.

bebedouro Não remova o 
através de guinchos.

bebedouro

Local de Funcionamento3
Escolha um local ventilado, fora da ação direta dos raios solares ou de objetos que irradiam 
calor como estufas, fogões, lareiras etc.
É fundamental a boa circulação de ar pelo condensador (localizado atrás do produto), que não 
deve ser obstruído, caso contrário comprometerá o desempenho do bebedouro.
Deverão ser observados os espaços mínimos de ventilação (fig. 1).
Nossos bebedouros foram fabricados para uso exclusivamente interno e possuem grau de 
proteção IPX0.

Fig. 1
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Você acaba de adquirir um produto com a  qualidade ESMALTEC
Os bebedouros GELÁGUA ESMALTEC foram desenvolvidos de acordo com os mais elevados padrões de qualidade, baseados 
em normas técnicas nacionais (ABNT) e internacionais (IEC), estando a empresa certificada pela Norma ISO 9001-2000, e 
oferecendo ao consumidor toda a linha de bebedouros com selo de certificação do Inmetro, comprovando a qualidade e a 
segurança do produto.

Parabéns Consumidor

Fig. 6

Suporte 
easy open

Separador

Reservatório
de água
gelada

Torneiras

Fig. 7

Separador

Suporte 
easy open

Reservatório
de água
gelada

Manipuladores

Puxe

8 Colocação e Limpeza do Garrafão

Caso seu bebedouro GELÁGUA ESMALTEC apresente algum problema, antes de chamar o Serviço Autorizado Esmaltec - SAE, 
verifique as possíveis causas, pois algumas delas você mesmo pode solucionar. Ganhe tempo, veja as providências que podem ser 
tomadas no quadro a seguir:

POSSÍVEIS CAUSAS PROVIDÊNCIAS

Falta de energia elétrica Comunique-se com o seu fornecedor de energia
elétrica local

Tomada elétrica com defeito Chame um eletricista para corrigir o defeito.

Cordão de alimentação danificado
Chame a Assistência Técnica Esmaltec ou
Serviço Autorizado - SAE 

Voltagem na tomada muito alta ou muito baixa Instale um estabilizador de tensão (mínimo 500 W).

PROBLEMAS

Não funciona

9 Soluções Práticas

Retirar o selo plástico do garrafão;

Lavar a tampa e o gargalo com álcool ou detergente neutro e água. Não é recomendado o uso de produtos tais como: cera,
limpa móveis, desinfetantes etc, pois isso deixará gosto ruim na água;

Posicionar o garrafão, apoiando o gargalo do mesmo sobre a face superior frontal do quadro, levantando-o e centrando-o
no quadro;

Após colocado o garrafão, observe se há fluxo normal de água nas torneiras, mantendo-as acionadas por alguns instantes.

OBS: Caso não saia água nas torneiras dos modelos EGM30, EGC35A e EGC35B, gire o garrafão em 90°.
Não girar mais que isso, pois o sistema EASY OPEN pode fazer um corte total na abertura da tampa do garrafão, 

podendo assim entupir o sistema de água ou provocar vazamento pelas torneiras.

EGC35A / EGC35B (VER FIGURA 6)
a)  Gire o suporte easy open no sentido anti-horário e remova-o puxando para cima;
b)  Remova o separador, puxando-o para cima;

EGM30 (VER FIGURA 7)
a)  Gire o suporte easy open no sentido anti-horário e remova-o puxando para cima;
b) Retire o separador. Para retirar corretamente, puxe o separador para cima  no sentido 
indicado nas setas gravadas no separador.

Efetue a higienização do reservatório de água gelada somente com água e detergente neutro, 
utilizando apenas um pano limpo e macio ou esponja.

Prepare uma solução clorada com 2 litros de água e ½ colher de sobremesa de água sanitária, 
encha o reservatório de água gelada com a solução clorada e aguarde 10 minutos para fazer 
efeito.

Pressione os manipuladores (ou torneiras) para retirar a solução clorada do reservatório de água 
gelada e lavar as partes internas como mangueiras e conexões.

Para enxagüar, coloque água limpa no reservatório de água gelada e pressione novamente os 
manipuladores (ou torneiras) até esgotar toda a água. Repita o processo até que a água saia limpa 
e sem gosto.

Para montar novamente o produto, proceda de maneira inversa.

4 Instalação
Para proporcionar maior segurança, os modelos EGC35A e EGC35B 
devem ser fixados na parede por meio de um suporte que está localizado 
na parte traseira do bebedouro (fig. 2).
O bebedouro deve ser ligado em tomada exclusiva, verificando a voltagem 
na etiqueta atrás do produto, e adequadamente aterrado, conforme NBR 
5410.
Se o cordão de alimentação se danificar, somente poderá ser substituído 
pelo Serviço Autorizado Esmaltec - SAE
OBS: O parafuso e a bucha não acompanham o produto.

Fig. 2

5 Primeira Ligação
Efetue a limpeza do bebedouro (Ver item Limpeza).

Coloque o garrafão limpando o seu bocal conforme recomendação do fabricante, ligue o 
bebedouro à rede elétrica e deixo-o funcionando  (sem retirar a água) durante duas (02) horas 
para que a água atinja a sua temperatura de equilíbrio.

Os modelos EGM30, EGC35A e EGC35B são providos de um exclusivo SISTEMA EASY 
OPEN® em aço Inox que proporciona ao cliente uma maior praticidade na colocação do 
garrafão. 

O SISTEMA EASY OPEN® corta automaticamente a tampa do garrafão, dispensando o uso de 
objetos cortantes por parte do usuário, sendo necessário apenas a retirada do lacre de 
segurança do garrafão

Os bebedouros Esmaltec possuem um manipulador do termostato que possibilita ao usuário regular a temperatura da água
 gelada, bem como desligar o produto.

6 Regulagem da Temperatura da 
Água Gelada
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EGM30 / EGC35A / EGC35B

Fig.4 1 - Menos frio
7 - Mais frio

Fig. 3

SISTEMA EASY OPEN®

7 Como Efetuar a Limpeza do Produto
Desligue o produto da tomada, remova o garrafão e esvazie o reservatório de água acionando o manipulador (ou torneira).

Limpe as partes externas do bebedouro com um pano úmido e detergente neutro. 

Enxágue-o com um pano seco e limpo.

Limpe a parte interna do seguinte modo (ver próxima página)

Obs.: O uso de produtos tais como: cera, limpa móveis, desinfetantes etc., poderão deixar  gosto ruim na água.


