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MANUAL DE INSTALAÇÃO FCI INOX 

 
 

Parabéns você acaba de adquirir um filtro central de inox. 

 

A seguir lhe mostraremos o passo a passo para fazer a correta 

instalação do seu filtro central de inox , garantindo com isso o 

máximo desempenho e segurança na utilização do seu 

equipamento. 

 

 

Agradecemos a preferência e conte sempre conosco. 

 

SOS da Piscina. 
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Ferramentas necessárias para instalação: 

- 1º Cola para cano PVC 

- Fita veda rosca 

- Serra manual para cano PVC 

- Pano para limpeza 

- Martelo de borracha 

- Vaselina sólida 

- Chave alem nº 8 

- Chave de boca nº 8 

- Chave de bico 

Confira se a quantidade de material 

filtrante esta correta antes de iniciar a 

instalação. 

Essa quantidade tem variação de 

acordo com cada modelo de filtro. 

Consulte a ficha técnica específica do 

seu equipamento. 

Retire o seu filtro da embalagem e 

comece a desmontá-lo, iniciando 

pela retirada da cinta de fechamento 

em seguida pela tampa superior com 

o auxilio das ferramentas adequadas. 

Retire todas as peças que estão 

acondicionadas dentro do equipamento. 
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Confira se todas as peças do seu equipamento 

estão corretas. 

Cada equipamento possui uma quantidade e 

materiais específicos ao seu modelo. Consulte 

a ficha técnica. 

Iniciando a montagem: 

 

Posicione o filtro na posição desejada. 

 

Separe a parte superior da frente 

hidráulica e conecte-a no filtro. 

Conecte a parte inferior da frente 

hidráulica ao filtro. 
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Conecte o restante da frente hidráulica 

na parte inferior já fixada ao filtro. 

Una toda a frente hidráulica do filtro 

inclinando a parte superior e 

posteriormente posicionando na posição 

vertical correta, travando a pela união. 
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Faça a manobra hidráulica necessária 

para conectar a rede de água ao filtro 

na entrada e saída de água filtrada. 

Coloque as torneiras do filtro a frente 

hidráulica, usando veda rosca para 

melhor fixação e evitar vazamentos. 

Com os registros e torneiras em posição 

de retrolavagem, adicione 1/3 de água 

ao filtro. 

ENTRADA DE ÁGUA 

SAÍDA DE ÁGUA FILTRADA 
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Fazer a colocação das camadas 

de quartzo pela sequencia de 

numeração em cada saco, 

iniciando pelo nº 1. 

Acondicionar o quartzo do saco 

nº 2. 

Acondicionar o quartzo do saco 

nº 3. 

Acondicionar o quartzo do saco 

nº 4. 
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Acondicionar o quartzo do saco 

nº 5. 

Acondicionar o quartzo do saco 

nº 6. 

Acomodar a peneira no friso 

interno. 

 

Obs: Alguns equipamentos não 

acompanham peneira. 

Conectar o dreno superior na 

tubulação do filtro. 
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Acondicionar o carvão ativado. 

 

Obs: Alguns equipamentos não 

acompanham carvão ativado. 

Com o auxilio do pano (limpo), 

fazer a limpeza do friso onde 

será acomodado o anel o’ring 

de vedação. 

Passar vaselina sólida no friso 

onde será acomodado o anel 

o’ring assim como no próprio 

anel o’ring. 

Posicionar o anel o’ring no 

friso. 
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Com o anel o’ring já 

posicionado passe novamente 

vaselina sobre o mesmo. 

Pegue a tampa superior e passe 

vaselina na borda interna da 

mesma. 

Acomode a tampa superior ao filtro. 

Caso tenha dificuldade para acomoda-la 

até o final utilize o martelo de borracha, 

batendo levemente nas bordas e 

extremidades da tampa, nunca na parte 

central. 
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Posicione a cinta de fechamento no canal, 

deixando os conectores de encaixe dos 

parafusos voltados para frente, para facilitar 

o fechamento. 

Utilizando a chave Alem e a chave de boca, 

acomode os parafusos de fechamento. 

É muito importante se certificar que os 

parafusos estejam bem apertados, para 

evitar que a tampa superior estoure. 

Com os registros na posição de 

retrolavagem e as torneiras fechadas, abra o 

registro central para encher o filtro de água 

de forma a retirar todo o ar contido no 

mesmo através do furo contido na tampa. 
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Após retirar todo o ar contido dentro do filtro 

pelo furo da tampa, feche o registro central e 

faça a limpeza do furo para acomodar o 

manômetro. 

Obs: Alguns equipamentos não acompanham 

manômetro, verifique a ficha técnica do seu 

equipamento. 

Passe fita veda rosca na rosca do manômetro 

para uma correta fixação e vedação. 

Acomode o manômetro na tampa superior do 

filtro apertando com o auxílio da chave de 

boca. 

Obs: Nunca rosquear o manômetro com a 

mão, pois o mesmo será danificado 

internamente perdendo sua eficiência e 

precisão. 
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Promova uma retrolavagem no seu filtro 

antes de coloca-lo para filtrar sua água. 

Seguir instruções do adesivo para realizar 

essa operação. 

Obs: É normal na primeira retrolavagem sair 

uma boa quantidade de quartzo do filtro. Essa 

quantidade descartada é adicionada a mais no 

material para segurança e possíveis perdas no 

transporte. 

Promova a operação de enxágüe. 

Seguir instruções do adesivo para realizar essa 

operação. 

Essa operação é de suma importância toda vez 

que se realizar uma retrolavagem, evitando 

que até o quartzo se acomodar no filtro, 

possíveis partículas sejam direcionadas a rede 

de água.  
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Caso ainda possua alguma dúvida entre em contato com a loja. 

 

Contatos: 

Telefone: (19) 3828-7665 

         (19)3828-1298 

         (19) 3306-8775 

Nextel: 55*113*66354 

Skype:sosdapiscina 

E-mail: contato@sosdapiscina.com.br 

Site: www.sosdapiscina.com.br 

Pronto agora só colocar o filtro na posição 

de filtragem colar o adesivo de instruções 

de operação na posição mais visível 

possível e desfrutar dos benefícios da sua 

água ser filtrada por um filtro central de 

inox da Pirafiltro. 


