
REFIL HF-CSL
ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DE OUTRAS MARCAS

CARACTERÍSTICAS
• Com 3 etapas de filtração
• Retira gostos e odores desagradáveis da água
• Refil blindado de polipropileno e carvão granulado ativado
• Ideal para decloração em ponto de uso

O Refil HF-CSL pode ser aplicado em purificadores de
água da marca Consul (CPC30, CPC31, CPB34, CPB35
E CPB36*). Ideal para eliminar resíduos sólidos e índices
de cloro.

Aconselhamos a troca do refil de reposição a cada 3.500 
litros ou quando for observada redução do fluxo de água.

VANTAGENS
• 01 refil = 7.000 garrafas de 500 ml
• Redução do Cloro
• Grau de filtração: Classe C 
• Retenção de Partículas

Código do produto:
(903-0575) 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Temperatura de operação: 1°C mín./40°C máx.
Pressão de operação: 29,4 kPa mín. a 392,3 kPa máx.
Composição: polipropileno e carvão ativado granulado.
Grau de Filtração: Classe C (≥ 5 a <15 micra)
Vazão máxima: 50 l/h
Peso líquido: 0,172 kg
Peso bruto: 0,224 kg
Dimensionais (AxLxP):

258 mm x 53 mm x 53 mm
Dimensionais Emb. (AxLxP):

295 mm x 55 mm x 55 mm
Com redução do cloro livre de no mínimo 75%

Retenção de partículas

CURVA DE REDUÇÃO DE CLORO



INSTRUÇÕES DE TROCA DO REFIL

1. Feche o registro do 
ponto de água.

2. Pressione o botão até 
que a água pare de sair.

3. Gire o refil no sentido 
anti-horário e retire-o 
puxando para cima.

4. Encaixe o novo refil 
girando-o no sentido 
horário até a posição de 
travamento.

5. Deixe fluir aproxima-
damente 15 litros de água 
pelo refil antes de consu-
mir. Desta forma elimina-
-se o excesso de carvão.

6. Realize a troca da bate-
ria do seu purificador. Ao 
encaixar a bateria, o lado 
positivo deve estar para 
cima.

OBS.: após a troca, o led 
irá piscar durante 10 
segundos caso não tiver 
botão ‘‘vida refil’’ (botão 
reset). Caso existir o 
botão, pressiona-lo até 
escutar o aviso sonoro.

Acompanha
                        BATERIA

UTILIZAR SOMENTE NOS MODELOS 
QUE SE APLICA O USO DE BATERIA.

REFIL HF-CSL
ELEMENTO FILTRANTE PARA PURIFICADORES DE ÁGUA DE OUTRAS MARCAS

COMPATÍVEL COM
OS MODELOS:
CPC30, CPC31, 
CPB34, CPB35 
E CPB36* 
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*Os nomes dos produtos 

citados neste material são

de propriedade da marca 

Consul, servindo apenas para

demonstrar a compatibilidade 

deste produto.


