
Veja abaixo o Aquapura instalado em dois modelos de caixa d’água:

Guia rápido de instalação
Aquapura Essential e Connect

Gerador Aquapura (A)

Filtro (D) Flange (E)

Tubo suporte (B)

Sensor de vazão (F)
(apenas para linha Connect)

Sensor de vazão (F)

Componentes que acompanham o sistema:

Modelo 1
Linha Connect

Modelo 2
Linha Connect

Baixe o manual 
completo do produto:

Modelo 2
Linha Essential

Modelo 1
Linha Essential

Tubo guia com mangueira
 e bico espigão (C)



Furadeira com serra
copo para tubo
 de 25 mm (G)

Arco de serra (H)

Cola de PVC (I)

Confira a seguir o passo a passo da instalação
do Aquapura Essential:

Cola de PVC (I) Lixa (J)

Arco de serra (H)

Faça um furo na sua caixa d’água com a serra 
copo (G) e rosqueie a flange (E)

IMPORTANTE: ajuste o tamanho do tubo de suporte (B) (serrando se necessário)
para que o mesmo fique o mais próximo do centro da caixa d’água 

sem causar interferência no funcionamento da boia.

Rosqueie o tubo suporte (B) na parte interna da flange (E), 
encaixe o tubo guia com mangueira (C) e atravesse a mangueira

 por dentro do tubo suporte (B) até sair pela flange (E)

Passo 2

Passo 1

Você irá precisar de:

1. A tomada disponibilizada deve seguir os
padrões de mercado, incluindo aterramento.
2. O plugue de energia não deve ser cortado, 
podendo ocasionar perda de garantia 
do produto.
3. Verifique com atenção se a fonte de energia
elétrica está correta - 110V ou 220V.

Recomendações de instalação:

Para a linha Connect, 
feche o registro de água
no cavalete antes de
 iniciar a instalação.

ATENÇÃO!



Encaixe o filtro (D) no tubo guia com mangueira (C)
e deixe-o em posição vertical

Passo 3

Pronto!
Seu Aquapura Essential
está pronto para uso!

IMPORTANTE: Verifique com atenção se a fonte de energia
elétrica está correta - 110V ou 220V.

Posicione o gerador Aquapura (A) próximo da caixa d’água, conecte a 
mangueira e conecte o cabo na tomada

Passo 4



Confira a seguir o passo a passo da instalação
do Aquapura Connect:

Faça um furo na sua caixa d’água com a serra 
copo (I) e rosqueie a flange (E)

IMPORTANTE: ajuste o tamanho do tubo de suporte (B) (serrando se necessário)
para que o mesmo fique o mais próximo do centro da caixa d’água 

sem que causa interferência no funcionamento da boia.

Rosqueie o tubo suporte (B) na parte interna da flange (E), 
encaixe o tubo guia com mangueira (C) e atravesse a mangueira

 por dentro do tubo suporte (B) até sair pela flange (E)

Encaixe o filtro (D) no tubo guia com mangueira (C)
e deixe-o em posição vertical

Passo 1

Passo 2

Passo 3



Pronto, seu Aquapura Connect está instalado e pronto para uso!

IMPORTANTE: Seguir a seta de indicação de fluxo.

Meça a tubulação de entrada para inserir o sensor de vazão (F). Corte a
tubulação, encaixe e cole o sensor de vazão usando cola própria para tubos
de PVC (I). Observação: o sensor pode ser instalado na posição horizontal

ou vertical

Passo 4

Posicione o gerador Aquapura (A) próximo à caixa d’água e conecte a
mangueira ao gerador e conecte o cabo do sensor saindo do Aquapura no

sensor de vazão, por último conecte o cabo de energia na tomada.

IMPORTANTE: Verifique com atenção se a fonte de energia
elétrica está correta - 110V ou 220V.

Passo 5



Baixe e instale o aplicativo “Aquapura”          em seu celular, disponível na 
Play Store e na Apple Store. Abra o aplicativo e siga os passos abaixo para 

configurar a conexão:

Confira abaixo o passo a passo da instalação
do aplicativo Aquapura disponível para a linha Connect:

2      Para configuração do aplicativo certifique-se de que seu 
equipamento está instalado corretamente e ligado (botão on/off
acionado). Clique no botão “Iniciar configuração”. 

Clique em “Adicionar um novo equipamento”.
1

       Retorne para o aplicativo e clique em “Próximo passo”. 4

     A  tela de cadastro do equipamento irá abrir já com o nº de
série preenchido. Preencha seus dados: “Nome”, “CPF”, “E-mail”, 
“Cidade/Estado” e “Telefone” e clique em “Conectar”. 

6

      A tela de acesso à rede irá abrir. Selecione a rede wi-fi da sua
casa, insira a senha do wi-fi dessa rede e preencha os campos 
“Nome” com o nome para o seu equipamento, “Volume” com o 
volume da caixa d’água e “Pessoas” com o número de moradores
da casa. Clique em “Continuar”.

5

     Saia do aplicativo e acesse as configurações de rede do seu 
celular. Certifique-se de que wi-fi do seu celular esteja ligado e 
ainda nas configurações de rede wi-fi, selecione a rede: 
 “AQP + nº de série” e insira a senha: panozon123.

3

Clique em “Finalizar” e pronto!
Seu Aquapura já está configurado.  



Com o aplicativo Aquapura você:

Recebe alerta para
a troca do filtro
do equipamento

Recebe alerta para

Tem acesso ao manual
completo do produto
Tem acesso ao manualAcompanha o 

tratamento da sua água 
em tempo real

Acompanha o 

Solicita
assistência técnica

SAÚDE DA ÁGUA
É SAÚDE DA SUA FAMÍLIA!
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