Produtos

CONTÁGUA – CONTADOR DE LITROS



Disponível na cor Branca, por:
 R$ 110,00 à vista



Disponível na cor Prata, por:
 R$ 110,00 à vista

Agora você pode controlar a vida útil das câmaras do seu purificador!
Homologado pelo IPEM / SP.
O Contágua é um produto exclusivo Europa, desenvolvido para ser acoplado aos
purificadores de água.
Função Principal: Indica ao usuário quando fazer a troca das câmaras do purificador
Europa. As indicações estão baseadas na vida útil das câmaras de 6.000 litros ou 3.000
litros (de acordo com o modelo do aparelho), que pode variar em função da qualidade da
água na entrada. Acionamento mecânico, pelo qual o fluxo da água movimenta um
conjunto de engrenagens que aciona um disco graduado, indicando o volume de água já
despendido. O mostrador com movimento giratório indica a passagem da água e
confirma o funcionamento do Contágua.

Design: arredondado, na cor branca ou prata, em harmonia com os produtos Europa.
Confeccionado em materiais de alta resistência e durabilidade.

Instalação: O Contágua é facilmente colocado entre o ponto de água e o purificador. A
instalação é extremamente prática, com fixação na parede por fita adesiva dupla face,
devendo ser posicionado em local visível e de fácil acesso. Nos produtos da série Smart e
Da Vinci, o Contágua já vem incorporado de fábrica.

Como Funciona: O Contágua é dotado de uma lente, que permite a visualização do
volume de água despendido através de um disco graduado. A escala vai de 0 a
6.000 litros (ou de 0 a 3.000 litros, de acordo com o modelo em que será adaptado)
com indicações a cada 500 litros e subdivisões a cada 100 litros. Aos
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5.500 litros (ou aos 2.500 litros), um campo amarelo surgirá no visor indicando a
proximidade da necessidade de substituição das câmaras do purificador Europa.
Especificações Técnicas:
Largura: 10 cm
Altura: 10 cm
Profundidade: 5 cm
Peso: 0,5 kg
Vazão: 1 a 2
Cor: Branca ou Prata
Pressão: 70 a 100 kPa
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