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Bem-vindo à LS. Esta linha foi desenvolvida para atender um grande número de colaboradores, 
com um bebedouro de alta qualidade fabricado com as melhores matérias-primas, contando com 
fornecedores renomados nos mercados nacional e internacional.

PARABÉNS

Verifique cuidadosamente se a embalagem não está danificada ou se o bebedouro não apresenta 
nenhum problema físico (como partes amassadas). Caso isso aconteça, por gentileza, devolva a 
mercadoria e não assine o recebimento, pois a transportadora é responsável pela entrega. Se já 
tiver recebido o produto e notado o defeito posteriormente, entre em contato com a Bebedouros 
Cânovas para que as devidas providências sejam tomadas. Observe os avisos que estão no 
bebedouro para localizar todas as peças e montar o produto.

ANTES DE ABRIR A EMBALAGEM

• 1 - Bebedouro modelo 180 LS ou 50 LS
• 1 - Manual
• 1 - Suporte
• 1 - Embalagem de papelão
   com cantoneiras
• 4 - Barras de ferro roscada para
   fixação do suporte
• 8 – Porcas sextavada 3/8
• 8 – Arruelas lisa 3/8

KIT INSTALAÇÃO

• Filtro AP 2300 9. 3/4
• Válvulas 16 cm
• Torneiras
• Cubas 600 mm, 1200 mm, 
1500 mm e 2000 mm
• Mangueira dosadora de água 
de no máximo 3 m

CONTEÚDO OPCIONAL 
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• Compressor Embraco 1/6 com baixo consumo de energia;
• Gás ecológico R134A;
• Classificação IPX4 (utilização em áreas internas e externas);
• Aparelho para ponto de uso (POU);
• Pressão máxima: 500 kPa / Pressão mínima: 80 kPa;
• Vazão: 150 l/h;
• Temperatura de entrada de água: de 2ºC a 38ºC;
• A entrada de água deverá atender a portaria vigente;
• Caixa interna fabricada em plástico “PP” Polipropileno (Atóxico); 
• Caixa externa em aço inox (escovado) 430.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

DADOS ELÉTRICOS

MANUAL DO PRO DUTO



1. Fure a parede com uma broca de vídea de 10 mm;
2. Utilize uma barra de ferro com rosca sem fim de 3/8; é importante observar que é preciso atravessar  a 
parede - é proibido usar bucha para fixação do bebedouro;
3. Meça o tamanho da rosca, corte no tamanho apropriado e parafuse;
4. Instrução para o modelo 180 LS: Após fixar o suporte em uma altura mínima de 2000 mm, tendo em 
vista o posicionamento do suporte, posicione o bebedouro conforme a imagem acima. Antes do uso, nivele 
corretamente o suporte;
5. Instrução para o modelo 50 LS: Após fixar o suporte em uma altura mínima de 2000 mm, posicione o 
produto corretamente conforme o suporte. Antes do uso, nivele corretamente o suporte;
6. Entrada de água: deve conter um registro para facilitar a troca do filtro e a manutenção sem necessidade 
de desligar a rede geral de água;
7. Saída de água: com a ajuda de um especialista, faça o encanamento embutido na parede, isolando 
termicamente os canos para não haver condensação da água gelada e também para não prejudicar o 
acabamento da parede;
8. Faça a distribuição dos pontos das torneiras de acordo com o tamanho da cuba;
9. A cuba deverá ser instalada a 900 mm do chão. Nivele a cuba na parede, fure com uma broca de vídea, 
usar bucha de 8 mm;
10. Ligação elétrica: deve estar próxima do equipamento (um ponto exclusivo para o bebedouro);
11. Ligue o termostato na indicação desejada, de 0 a 7, espere 24 horas para completar o ciclo de resfriamento 
total (não precisa desligar o equipamento);
12.  Alguns clientes instalam seu equipamento em lajes e forros; tenha muito cuidado com esse tipo 
de instalação, pois o abafamento do bebedouro atrapalha o ciclo de resfriamento do equipamento, 
sobrecarregando-o, podendo danificar ou até queimar a unidade compressora. Tome cuidado com o peso 
excessivo para não haver queda do equipamento.

ATENÇÃO: Nunca utilize bucha 
para fixar o equipamento.

600 mm

INSTALAÇÃO

Verifique a tensão indicada no aparelho;

Use tomada exclusiva, justa e bem fixada para o bebedouro;

Ligue o produto a uma tomada aterrada conforme a norma NBR 5410;

Nunca tombe ou incline seu bebedouro para não danificar o compressor;

Não instale o bebedouro em locais onde possa haver contaminação por materiais tóxicos ou 
perigosos para a saúde;
O rendimento do bebedouro pode ser afetado pela localização. Evite lugares úmidos, 
abafados, empoeirados ou expostos a raios solares;
Se a umidade do ar estiver muito alta, é possível que haja condensação da água no evaporador, 
eventualmente provocando gotejamento de água. Não confunda com vazamento;
Nunca encoste o bebedouro na parede;

Desprezar 20 litros de água antes do primeiro uso do aparelho;

Evite desligar e religar o equipamento em seguida, espere pelo menos 10 minutos;
As paredes laterais podem ficar levemente aquecidas, o que é causado pelo trabalho do 
condensador. Isso é normal e não oferece risco, entretanto, procure instalar seu bebedouro 
sempre em lugares bem ventilados.

RECOMENDAÇÕES IMPORTANTES 
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TERMOSTATO
- Aprenda a regular corretamente a temperatura da água
  de seu equipamento conforme seu gosto e necessidade.

Termostato Cânovas possui 7 niveis de regulagem
NÍVEL 1 (TEMPERATURA MAIS ALTA)
NÍVEL 7 (TEMPERATURA MAIS BAIXA)
Possui a opção Desligado (NÍVEL 0).

Os purificadores industriais 180 LS e 50 LS são equipamentos que ficam suspensos em uma 
altura mínima de 2000 mm. É importante que sua instalação seja feita por um profissional da 
área hidráulica e de alvenaria (pedreiro).

Depois de instalado o refrigerador, ao abastecer pela primeira vez:

Ligue o aparelho e espere 12 horas para obter água gelada;

O controle de temperatura é automático. Não é necessário desligar da tomada;

Os bebedouros não possuem filtro interno, por isso é fundamental utilizar água potável e de 
boa qualidade; oferecemos filtro opcional;
O equipamento foi desenvolvido para gelar água. Sucos, refrigerantes e outros líquidos 
podem deixar resíduos e desenvolver micro-organismos nocivos nas partes internas.

CUIDADOS COM A ÁGUA 



Seguindo as mesmas orientações anteriores, sempre desligue o equipamento da rede elétrica.

1. Com um pano limpo e macio, faça a limpeza do inox escovado com álcool. Em caso de aço inox 
brilhante, com uma espuma macia e detergente neutro, ensaboe o equipamento totalmente, 
depois retire com água e seque. No caso do aço inox brilhante, existem produtos para lustrar 
inox, no entanto, fique atento, pois esse produto serve para a linha de inox brilhante e não para o 
inox escovado e envernizado. Na linha brilhante, o lustrador realça e protege o brilho do aço inox;

2. Na parte do motor, a limpeza pode ser feita somente no radiador: retire a grade de proteção 
desparafusando e puxando-a para cima até a parte inferior se soltar dos encaixes. Com uma 
escova, limpe a parte das gretas, esfregando levemente até desobstruir a passagem de ar.

HIGIENIZAÇÃO EXTERNA

Em primeiro lugar, desconecte o equipamento da tomada (nunca puxe o plugue para não 
danificar o cabo ou a tomada) e feche a rede hidráulica.

1. Desparafuse a tampa superior;

2. Retire totalmente a água de dentro do equipamento;

3. Com uma bucha e detergente neutro, faça a limpeza interna ensaboando por completo. Por 
fim, usando uma mangueira, lave até que o sabão e a espuma sejam eliminados por completo 
através das torneiras;

4. Enxugue com um pano limpo e macio.

HIGIENIZAÇÃO INTERNA

ATENÇÃO: Nunca utilize produtos 
químicos ou abrasivos.

Esse tipo de serviço deve ser realizado por profissionais da área de refrigeração ou eletricistas, 
pois se trata de um equipamento que fica suspenso e fora do alcance do público.

HIGIENIZAÇÃO 

Ao instalar seu bebedouro, siga corretamente as instruções. Entretanto, se surgir algum problema, 
antes de chamar a assistência técnica, consulte na página 6.

TIRA-DÚVIDAS
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Regist ro da rede hidráulica
fechado.

Esperar algum tempo até que o
aparelho refrigere a água.

Instalar o purificador em um local arejado
com temperatura abaixo de 38º.

Verifique se a tomada elétrica está
conectada e se o termostado está ligado.

Abra o registro hidráulico e aguarde o
reservatório do purificador encher.

Aguarde o reservatório encher novamente.

Substitua os filtros por filtros novos.

Bata com a mão na torneira para soltar a
borracha de vedação da torneira C25.

Instalar correatmente o produto conforme
o manual do purificador.

Verificar a tensão de entrada da tomada
elétrica.

Desligar o purificador, aguardar esfriar por
volta de 5 minutos e ligar novamente.

Instale o purificador em um local arejado 
com temperatura abaixo de 38º.

O purificador não pode ser instalado em 
locais com menos de 25cm de distância de 
suas laterias de ventilação.

Limpe com uma esponja as paletas do 
radiador.

Troque os elementos filtrantes 
(www.canovas.com.br).

Retire totalmente a água do reservatório do 
purificador e realize a higienização interna 
manual.

Troque as mangueiras que foram utilizadas 
e os elementos filtrantes e faça uma 
limpeza interna.

Certifique-se de que as mangueiras estejam 
totalmente encaixadas.

Realize uma análise na boia interna do 
reservatório do produto. Aconselhável o 
auxílio remoto do SAC Cânovas.

Adicione um redutor de pressão. Compre 
pelo número (17) 3213-9511.
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1000 mm

2000 mm

600 mm

900 mm

Solo

Obs: Usar cano
PVC de 1/2

Características técnicas

Acessórios opcionais:

Modelo 180 LS
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A garantia estará cancelada nos seguintes casos:

• Utilização de itens e/ou peças de reposição não originais da Cânovas Bebedouros:

• Modificação das características originais de fábrica (cabos, conexões e etc...):

• Dados de identificação da unidade alterados ou rasurados;

• Unidade ligada em rede com tensão diferente da especificada na etiqueta de identificação:

• Danos causados ao equipamento por incêndio, inundação, causas fortuitas ou inevitáveis;

• Qualquer instalação diversa da recomendada por este manual.

Data da compra: ___________________________________

Número da Nota Fiscal: ______________________________

TERMOS DE GARANTIA

ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
A Cânovas se preocupa com a satisfação de seus clientes, oferecendo uma rede de assistência 
técnica em todo o Brasil, mesmo após o período de garantia. Caso tenha algum problema com 
seu equipamento, oferecemos assistência gratuita por 3 meses para peças plásticas e elétricas e 
mais 9 meses para compressor totalizando 12 meses a partir da emissão da nota fiscal.
Para acionar o processo de garantia é muito simples, basta ter em mãos cópia da Nota Fiscal de 
compra do produto e seguir os passos:

• Enviar através do e-mail assistencia@canovas.com.br:
• Cópia da Nota Fiscal de compra (anexo)
• Número de série do produto (etiqueta na lateral do produto)
• Endereço instalação do equipamento
• Relatar o problema
• Informar o contato e telefone para agendamento da visita

Esse produto é garantido contra defeitos de fabricação ou material pelo período de 03 meses 
para peças plásticas e mais 09 meses, totalizando 12 meses para o motor compressor (desde que 
haja manutenção preventiva comprovada) a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra 
do produto.
Não estão inclusos neste prazo de garantia adicional peças plásticas, assim como problemas com 
unidades instaladas em locais com alta concentração de compostos salinos, ácidos ou alcalinos. 
Tais casos estão cobertos com garantia de 90 dias a a partir da data de emissão da Nota Fiscal 
de compra do produto.

Situações não cobertas pela Garantia

• Danos causados ao produto por movimentação incorreta ou avarias de transporte após assina
tura do canhoto da Nota Fiscal, no ato da entrega do produto;
• Manutenção do Bebedouro, que inclui limpeza, assepsía, troca de filtros e limpeza do trocador 
de calor;
• Despesas de locomoção do técnico para atendimento a domicilio quando o equipamento 
estiver fora do perímetro urbano.
• Caso realizado a visita do técnico e não diagnosticado defeito no purificador será cobrada a 
taxa de visita no valor R$ 50,00.

Caso algum componente apresente defeito de fabricação durante o período de garantia, este 
será, sempre que possível, reparados ou substituídos por igual.

Fica este compromisso limitado apenas a reparos e substituições dos componentes defeituosos.
Quaisquer reparos ou componentes substituídos após a data em que se extingue esta garantia, 
serão cobrados integralmente do usuário.

O mau funcionamento ou paralisação do equipamento, em hipótese alguma, onerará a Cânovas 
Bebedouros com eventuais perdas e danos dos proprietários ou usuários, limitando-se a 
responsabilidade do fabricante aos termos aqui expostos.

ESTA GARANTIA ANULA QUALQUER OUTRA ASSUMIDA POR TERCEIROS, NÃO ESTANDO 
NENHUMA FIRMA OU PESSOA HABILITADA A FAZER EXCEÇÕES OU ASSUMIR COMPROMISSO 
EM NOME DA CÂNOVAS BEBEDOUROS.

ESTA GARANTIA É VALIDA APENAS EM TERRITORIO BRASILEIRO.

Para sua tranquilidade, mantenha a Nota Fiscal de compra do equipamento junto a este 
certificado, pois ela é documento necessário para solicitação de serviços de garantia.

SIGA JÁ:

ACESSE NOSSO BLOG E SAIBA COMO CONSERVAR SEU PURIFICADOR:

WWW.CANOVAS.COM.BR/BLOG


