
SERVIÇO DE  
MANUTENÇÃO

A manutenção é necessária para garantir que o desempenho da instalação perdure 
ao longo do tempo. Confiar esta manutenção a um especialista da Premier Tech 
garante-lhe um serviço de manutenção de excelência.

CONTRATO DE MANUTENÇÃO PREMIER TECH
• Uma garantia comercial adicional* (confirmar no verso) durante toda a duração do contrato de manutenção,

sobre o desempenho depurativo do produto.

• Melhoria da longevidade da estação (renovação do material filtrante).

• Manutenção em bom estado do investimento inicial: otimizar a vida do equipamento e dos meios filtrantes.

• Valorização do bem imóvel com um sistema de saneamento mantido por profissionais.

• Tranquilidade a respeito do bom funcionamento da instalação.

A VISITA ANUAL DE  
MANUTENÇÃO INCLUI 

Verificar se a ventilação do filtro não está obstruida

Medição de lamas da fossa sética

Controlo do nível dos flotantes na fossa sética

Inspeção geral

Limpeza do pré-filtro PF-17

Escarificação do meio filtrante

Limpeza e nivelamento do sistema de distribuição

Verificação do poço de bombagem (se aplicável)

Fecho seguro das tampas

Relatório de visita

Marcação
CE
Norma
EN 12566-3

https://www.premiertech.pt/
https://www.premiertechaqua.com/pt-pt/tratamento-aguas-residuais/ecoflo


PARA PROTEGER A SUA  
SAÚDE E O SEU AMBIENTE

A GARANTIA SOBRE OS RENDIMENTOS DE TRATAMENTO 

UM EXCLUSIVO PREMIER TECH

UMA REDE DE PARCEIROS PERTO DE SI
A Premier Tech trabalha com uma equipa de parceiros locais em todo o território. São profissionais devidamente formados e 
com conhecimentos específicos sobre as estações Ecoflo que realizam uma manutenção e um acompanhamento eficientes 
da sua estação. O seu trabalho é regularmente auditado e realizado tomando todas as precauções para evitar riscos sanitários.

Os nossos parceiros locais também são capazes de realizar diagnósticos de todas as instalações, mesmo aquelas que nunca 
foram mantidas, a fim de conhecer o estado do material filtrante e equipamento.

Certos da fiabilidade dos nossos produtos, somos o 
primeiro fabricante a oferecer uma garantia sobre a 
qualidade da água tratada.

A adesão ao nosso contrato de manutenção permite-lhe 
beneficiar de uma garantia comercial adicional*, que lhe 
garante desempenhos de tratamento que cumprem com  

os regulamentos em vigor à data da instalação. Durante  
a vigência do contrato de manutenção, o desempenho de 
tratamento está garantido pela Premier Tech.

* A garantia comercial adicional é válida se:

• A visita do Fabricante for validada pela Premier Tech e o contrato de manutenção assinado com a Premier Tech  
(manutenção realizada por um técnico especializado).

• Se necessário, renovação de material filtrante entre 12 e 15 anos e/ou equipamento (processo ou elétrico).

• O dimensionamento, todas as etapas da instalação do dispositivo e a sua utilização tiverem sido realizados de acordo  
com a regulamentação aplicável, o guia de instalação e o manual do proprietário, específicos do sistema instalado.
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As informações contidas neste documento estavam atualizadas e consistentes com as informações disponíveis no momento 
da publicação. A Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda. não oferece garantias quanto à sua precisão. Devido 
à sua política de melhoria contínua, a Premier Tech Water and Environment Unipessoal Lda. reserva-se ao direito de alterar 
e / ou interromper a fabricação de qualquer produto e / ou modificar dados técnicos e preços, por qualquer motivo e a seu 
exclusivo critério, sem mais aviso prévio e sem responsabilidade de ninguém a esse respeito. ECOFLO®, PREMIER TECH® e 
PREMIER TECH & DESIGNTM são marcas comerciais da Premier Tech Ltd. ou das suas afiliadas. Ecoflo® está protegido por 
patentes: CA2499637; US7097768; ES2285173; EP1539325 (BE, FR). Aviso emitido em 2019-01-11. Para informações atuais 
sobre todos os pedidos e patentes para este produto ou qualquer parte dele, consulte o site patentmarking.premiertech.com 
(referência: 3685).
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