
Siga corretamente as instruções de instalação e operação 
dos produtos BAKOF TEC.  

O não cumprimento destas instruções implica a perda da 
GARANTIA.www.bakof.com.br

BAKOF PLÁSTICOS LTDA.
BR 386 - KM 35 - Frederico Westphalen - RS

55 3744.9900  -  55 9 9716.7773  
sac@bakof.com.br

BAKOF RS  Frederico Westphalen CNPJ 91.967.067/0001-55

BAKOF MS  Campo Grande CNPJ 91.967.067/0006-60

BAKOF SC Joinville CNPJ 91.967.067/0005-89

BAKOF CE  Tauá  CNPJ 91.967.067/0003-17

BAKOF MG Montes Claros CNPJ 91.967.067/0008-21
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CONTROLE DE 
QUALIDADE

OK

DATA DE FABRICAÇÃO

PRAZO DE VALIDADE: 
INDETERMINADO

Modelo

Big Tec 10”

Vazão 
nominal

(L/H) 

Grau de 
Filtração do 

Re�l
Elemento 
Filtrante

4.200 50
micra

25-50
micra

Tempe-
ratura Rosca

Diâmetro 
do Elemen-
to Filtrante

5<°C<50 1.1/2” 4.1/2”

Pressão de 
Operação 

(KPa)

Vazão Máx. 
Recomen-
dada (L/H)

Retenção 
de Partícu-

las

19,6 a 
588 4.200 Classe D

Especi�cações do Big Tec 10” Bakof*

 A instalação sempre deve ser projetada e conduzida pelo responsável 
técnico pela instalação ou obra. 
 Em caso de dúvidas relacionadas ao produto e instalação, 
contatar o  SAC/DeparmentoTécnico da Bakof Tec.
 Os Produtos Bakof Tec possuem garantia de 2 anos após a compra. 
A garantia  não cobre danos ou defeitos de transporte, uso inadequado, 
modi�cação no produto, manutenção por terceiros e descumprimento das 
orientações contidas no manual de instalação. A Bakof Tec garante a 
manutenção, assistência ou susbstituição do produto que comprovada-
mente apresente defeito de fabricação dentro do prazo de garantia contido 
neste manual e mediante apresentação da Nota Fiscal de compra.
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10cm *Dimensões aproximadas
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1 Entrada da água
Ø 1.1/2”

2 Saída da água
Ø 1.1/2”

3 Elemento �ltrante
Ø 4.1/2”

4 Chave para 
rosqueamento

INSTALAÇÃO E OPERAÇÃO

2. Dimensione o local da instalação onde �cará o 
suporte do �ltro (o suporte é vendido separado da 
carcaça). Selecione o tubo de entrada da água. 
Observe a posição em que o �ltro será instalado 
para dimensionar o espaço necessário.
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4. Encaixe e gire a tampa do �ltro nos adaptado-
res até �car bem preso. Observe as indicações de 
entrada e saída na tampa.
Importante: Sempre utilize �ta de te�on (veda 
rosca Bakof Tec) nas conexões. Parafuse a tampa 
do �ltro no suporte �xado na parede ou onde es-
tiver instalado.
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6. Em caso de vazamento, veri�que as conexões e 
o aperto do copo do �ltro. Utilize a chave que 
acompanha o produto para fazer o aperto do
copo.

Atenção: Faça rotineiramente a limpeza da tam-
pa e do copo do �ltro. Utilize apenas sabão biode-
gradável e água. Evite materiais abrasivos.
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1. Feche o registro do hidrômetro. Você pode ins-
talar o Filtro Big Tec antes da caixa d’água, junto 
ao cavalete (após o hidrômetro) ou em piscinas. 

1

3. Em um dos lados da união (1) cole o tubo de 
entrada da água e do outro, �xe um pedaço de tu-
bo (2) medindo 5 cm – (o comprimento depende-
rá da instalação). Cole na outra extremidade do 
tubo o adaptador soldável (3) (lado liso). Faça o 
mesmo encaixe de peças no outro lado da carcaça.

1 2 3
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5. Encaixe o copo do �ltro observando se o anel 
o‘ring (anel preto) está devidamente encaixado 
no copo. 
Importante: Rosqueie o copo com a chave até o 
�nal da rosca. Este aperto é su�ciente para que o 
anel de vedação seja comprimido evitando vaza-
mentos. Não utilize �ta te�on (veda rosca Bakof 
Tec) no copo do �ltro.
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