Aplicação

BOLL-Filtro Duplo
Tipo 2.04.5

Filtração de todos os tipos de líquidos. Para a instalação em tubulações
de sucção ou pressão para a proteção
dos componentes da instalação (válvulas, bombas, manômetros, bocais
etc.), evitando o acúmulo de sujeira e
lodo.

Com conexões de flange DN 25 – DN 80
disponíveis com calefação

Operação
O filtro duplo 2.04.5 permite a troca
de formato durante as operações
sem nenhuma perda de carga. O filtro
é compacto e fácil de ser mantido,
exigindo apenas a limpeza manual
quando se atinge a queda máxima de
pressão.
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Quando esse valor tiver sido atingido,
a câmara do filtro reserva entra em
funcionamento, enquanto o filtro sujo permanece isolado por meio da
válvula de comutação.
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Druckverluste p in Abhängigkeit vom
Durchsatz Q bei Öl mit einer Viskosität
von 40 cst, Filterfeinheit 50 ym.

Acessórios opcionais
O indicador de pressão diferencial do
tipo 4.36 pode ser fornecido montado em fábrica. Os elementos filtrantes podem ser equipados com barras
magnéticas.

Limpeza

Características técnicas

• Mude a válvula de comutação para
a câmara limpa do filtro
• Solte a pressão da câmara do filtro
contaminado por meio da ventilação
• Levante a tampa da câmara do filtro
contaminado
• Remova o elemento filtrante
• Ponha o elemento filtrante de molho no líquido de limpeza (por
exemplo, BOLL-CLEAN 2000) e limpe-o com ar comprimido
Para mais detalhes, consulte o manual de instruções de operação “Manutenção e serviço”.

• Invólucro do filtro em ferro fundido ou
ferro dúctil; partes internas em níquel
alinhado para a aplicação de água
• Válvula de comutação em ferro fundido;
filtros de água em borracha revestida
• Filtro em elemento “estrela”  ou
elemento em cesta 2 opcionais; o
elemento “estrela” também está disponível como elemento filtrante descartável.
• Grau de filtração: 10 mícrons a 5mm
• Pressão de operação:
ferro fundido, até 16 bar
ferro dúctil, até 25 bar

Os detalhes
Z45540 – Tipo 2.04.5.
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