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Filtro Multicartucho

O equipamento Multi cartucho FBX-EC-MC com fechamento de EQUIVED são um design comprovado
de qualidade para aplicações comerciais e industriais. Oferecido em 4,5,7,11 e 21 congurações de
acomodações dos cartuchos em 304 SS ou SS 316L. Todas as carcaças são projetados com corpos de
cartucho de normatização Universal, o que lhe permite utilizar os cartuchos de estilo DOE ou 222
cartuchos de vedações diferenciadas ou com aleta plana. Isto permite uma habitação que pode
satisfazer o seu ltro nominal ou absoluto, oferece também saídas de troca rápida de cartuchos. A
habitação é padrão, com junta de PE e também oferecidas em outros materiais e tamanhos de
conexões de entrada e saída de uídos, permitindo atender um amplo espectro de aplicações. Cada
caixa é fornecida com um kit de montagem e manual de operações.
BENEFÍCIOS
Padronizado e conformado por normas Brasileiras
e internacionais.
Minimiza perda do produto - durante a produção do
processo e limpeza do sistema.
Adequado para uso de todos os elementos ltrantes
padronizados internacionamente do mercado.
Contaminação reduzida - menos possibilidade de
acidentes ou exposição do operador para o uido.
Redução dos custos de manutenção peças de reposição de baixo custo.
Projeto patentiado com perdas de cargas mínimas.

Construção

A carcaça Modelo MC é um ltro durável com
uma construção soldada impecável para
atender aos requisitos ASME Seção VIII do
Código. A tampa é articulada e xada com
parafusos de oscilação para acesso rápido e fácil
a mudança . Eles têm um acabamento
polimento elétrico de alta qualidade para
resistir a adesão de sujeira e de escala, tornando
a manutenção de rotina rápida e simples.

APLICAÇÕES
Adesivos
Químicos
Chocolate
Água
Refrigerantes
Tintas Grácas
Licores

Tintas e Vernizes
Petroquímicas
Agrocultura
Tratamento de água
Desalinização de Agua do Mar
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