Com conexões de flanges DN 25 – DN 80
disponíveis com calefação de vapor integrada

BOLL Filtro Simples
Tipo 1.12.2

Aplicação
Filtração de todos os tipos de líquidos.
Para a instalação de tubulações de sucção ou pressão para a proteção dos
equipamentos de água (bombas, rolamentos, permutadores de calor, válvulas, tubulações etc.) contra a contaminação ou o acúmulo de barro.

Operação
Este filtro não exige manutenção, exceto para a verificação das juntas e a
limpeza dos elementos filtrantes. A
queda de pressão indica o grau de contaminação do filtro. Para limpar o elemento filtrante, a instalação deve ser
desligada, ou o filtro deve simplesmente ser isolado.

Limpeza
Descomprima a câmara do filtro por
meio da ventilação do parafuso. Levante a tampa da câmara, retire o elemento filtrante, lave-o com o líquido
de limpeza (por exemplo, BOLL-CLEAN
2000) e limpe-o com ar comprimido.
(Ver instruções de operação “Limpeza
dos elementos filtrantes”)

Características técnicas
• Invólucro do filtro em ferro fundido
dúctil (DN 25 a DN 80) ou aço inox
fundido (DN 25 e DN 50)
• Certificação em conformidade com
AD 2000, PED/DGRL97/23/EG e ASME SECT. VIII DIV.1
• Conexões com flanges em conformidade com DIN, ANSI, JIS
• Elementos filtrantes: Filtro em “estrela dobrada”  ou elemento em cesta 
opcionais, também disponível com
elemento filtrante descartável.
• Grau de filtração 10 mícrons a 5 mm
• Temperatura de operação: de -10ºC a
160ºC

Acessórios

2
1

• Indicador de pressão diferencial óptico/optoelétrico
• Tampa do dispositivo de segurança
• Barra magnética no interior do elemento filtrante
• Calefação a vapor
• Parte inferior de fixação do filtro
DN 68/80

Vantagens
•
•
•
•

Perda mínima de pressão
Construção mais compacta
Número mínimo de componentes
Tampa de fácil fixação com apenas
dois parafusos

Pressões de pressão / dimensionamiento
Entrada / saída

DN 25

DN 32

DN 40

DN 50

DN 65

DN 80

Ferro fundido nodular

PN 40

PN 40

PN 40

PN 40

PN 40

PN 40

Elenco de aço inoxidável

PN 32

---

---

PN 32

PN 32

PN 32

Δp limpo 0,1 bar; Öl 40 cSt Clas-

5 m3/h

9 m3/h

14 m3/h

21 m3/h

35 m3/h

53 m3/h

sificação filtração 50 µm

83 l/min

150 I/min

233 l/min

350 l/min

583 l/min

883 l/min

Fluxo de volume em

Os detalhes
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