
Principais Modelos e Dimensões
  

CÓDIGO MODELO Ø EXTERNO 
(mm)

Ø INTERNO 
(mm)

ALTURA 
(mm)

ÁREA FILTRANTE 
(m²) 

23002 OC 508 390 600 7,96 
23003 OC 508 390 600 11,94 
26004 OO 324 210 660 6,60 
26006 OC 324 210 660 6,60 
26008 TB 324 210 660 6,60 
26009 OO 324 210 660 7,54 
26010 OC 324 210 660 7,54 
26011 TB 324 210 660 7,54 
26022 OO 324 210 660 8,80 
26023 OC 324 210 660 8,80 
26024 TB 324 210 660 8,80 

HD26004 OO 324 210 660 13,20 
HD26006 OC 324 210 660 13,20 
HD26008 TB 324 210 660 13,20 

36010 OO 324 210 915 9,15 
36011 OC 324 210 915 9,15 
36013 TB 324 210 915 9,15 
36014 OO 324 210 915 10,45 
36015 OC 324 210 915 10,45 
36016 TB 324 210 915 10,45 
36017 OO 324 210 915 12,20 
36018 OC 324 210 915 12,20 
36019 TB 324 210 915 12,20 

HD36010 OO 324 210 915 18,30 
HD36011 OC 324 210 915 18,30 
HD36012 TB 324 210 915 18,30 

  
 

Modelos:   OC - Aberto/Fechado      OO - Aberto dos dois lados      TB - Flange com três 
parafusos

 

INSTRUÇÕES PARA MANUSEIO 
  
Para garantir seus benefícios e desempenho excepcional dos filtros, por favor siga as instruções de 
manuseio abaixo descritas. O manuseio errado pode vir a danificar o meio filtrante. 
  
1.  Remova o cartucho da embalagem de papelão (caixa), segurando o filtro pela parte interna ou externa da tampa 
metálica. 
  
2   Puxe o filtro da caixa levantando-o para cima e reto. Tenha cuidado, estes filtros são pesados. .
  
3.  Não toque a superfície filtrante durante o transporte do cartucho, manuseio os filtros pelas tampas metálicas. Alguns 
modelos de filtro podem ter uma tela de proteção externa que pode ser apoiada para transporte. Se esta tela não 
estiver presente e o meio filtrante tiver que ser utilizado para apoio, use luvas de latex ou de malha macia até que o 
f tro esteja instalado no coletor. il
  
4   Tenha cuidado para não bater as plissas contra as portas ou mecanismos de fecho do coletor. .
  
5.  Quando instalando, assegure que a superfície de apoio da guarnição de borracha esteja limpa. Uma boa vedação 
v i prolongar a vida do filtro. a
  
6.   Aperte o cartucho conforme necessário para obter uma boa vedação. Se o cartucho começar a se deformar pare de 
apertar. 
 



 
INSTRUÇÕES PARA OPERAÇÃO 

AJUSTE DA PRESSÃO DO PULSE-JET PARA OTIMIZAR A LIMPEZA 
  
Antes de utilizar os filtros cartucho FILTER PLUS, o sistema de limpeza pulse-jet deve ser ajustado para 
s  obter a máxima performance e prevenir que os filtros sejam danificados. e
  
1.     Ajuste a pressão de contra-fluxo para 40 psi (2,8 Kgf/cm2), se não houver um regulador de pressão disponível, 
i stale um regulador na linha de pressão antes do reservatório de ar comprimido (pulmão), do equipamento. n
  
  
2.     Acione o sistema / equipamento com pressão de 40 psi (2,8 Kgf/cm2), e monitore o desempenho e perda de carga 
através dos cartuchos. Caso seja necessária uma pressão maior para remover o pó do filtro, aumente a pressão 
gradativamente até o máximo de 60 psi (4,2 Kgf/cm2). Nunca exceda a pressão de 60 psi (4,2 Kgf/cm2). 
 
  
7.  Antes de operar o equipamento, tenha certeza que a pressão de contra fluxo (pulse jet), não exceda o valor 
recomendado, indicado na caixa do filtro. Não é necessária alta pressão para limpar os filtros cartucho FILTER PLUS.
. 
 

 

PROCEDIMENTO DE LIMPEZA PARA FILTROS DE POLIÉSTER 
  

Os filtros podem ser limpos, mas de forma extremamente cuidadosa, seguindo os procedimentos abaixo descritos. 
Durante a limpeza dos filtros qualquer abrasão na superfície filtrante vai afetar o desempenho dos mesmos. 
  
ATENÇÃO: 
·   Não utilize água ou ar com alta pressão. 
·   Não utilize escovas ou dispositivos similares. 
·   Não utilize óleos, solventes ou detergentes. 
·   Não utilize jato de pressão no lado sujo do filtro. 
·  Use trajes de proteção adequados ao contaminante que está sendo removido e assegure que o resíduo gerado seja 
a mazenado e descartado apropriadamente. r
  
OBSERVAÇÃO: 
·   Registre a perda de carga do filtro antes da limpeza. 
  

LIMPEZA – MÉTODO À SECO 
  

1 – Desligue o ventilador do equipamento e mantenha o sistema de limpeza por jato pulsante trabalhando por 60 
minutos, com intervalo de 15 segundos e pressão de 60 psi, ou o mais perto que seja possível deste intervalos, 
c nforme o projeto do equipamento. Duração do pulso de 100 milisegundos. o
  
2 – Remova o elemento da unidade e limpe com uma pistola manual de ar comprimido à 60 psi. O orifício do bico deve 
ser igual ou maior do que 3/8” (9,5 mm), para proteger o filtro. 
          
Movimente a pistola pela parte interna do filtro para cima e para baixo, cobrindo toda a área do elemento filtrante. Se 
ainda houver contaminante visível na parte externa do filtro (lado sujo), limpe a parte externa movendo a pistola 
paralelamente à plissa, em um ângulo de 45º à superfície e à uma distância suficiente pata evitar que o meio filtrante 
seja danificado. Tente remover o contaminante da superfície sem forçá-lo para dentro dos poros do filtro. Ao terminar, 
repita a operação na parte interna do filtro para remover as partículas que tenham sido forçadas para dentro dos poros 
d  filtro pelo limpeza do lado sujo. o
  
Inspecione o lado limpo do coletor de pó procurando acúmulo de pó, desgaste ou quebra de componentes do sistema 
d  jato pulsante. Limpe ou repare se necessário. e
  
Reinstale os filtros e anote a perda de carga. Se a limpeza indicar uma significativa redução na perda de carga e seja 
necessário se repetir a limpeza manual freqüentemente, revise as condições de operação do equipamento com o 
fabricante. 

LIMPEZA – MÉTODO COM ÁGUA 

1  Remova todo o excesso de pó conforme descrito na seção “LIMPEZA – MÉTODO À SECO”. .
  
2.   Prepare uma solução de água e sabão em pó específico para lavar louça de 2 – 3% (~ 7-8 gramas por litro de 
á ua), e mergulhe o filtro por aproximadamente 10 minutos. g
  



3.  Remova o elemento e enxágüe a parte interna do filtro com uma mangueira de água com bico de 3/8” ou maior e 
que não exceda a pressão de 50 psi. Enxágüe e remova todos os resíduos de sabão de ambos os lados do meio 
f trante. il
  
4.   O enxágüe da superfície externa deve ser feito com a pistola da mangueira de água posicionada paralela às plissas 
f rmando um ângulo de 45º com a vertical. o
  
5. Deixe o elemento secar completamente, normalmente 24-48 horas à temperatura de 20ºC ou mais. Não secar no 
c letor com o ventilador ligado. Os filtros devem estar completamente secos antes de serem reutilizados. o
  
6. Reinstale os filtros e anote a perda de carga. Se a limpeza indicar uma significativa redução na perda de carga e 
seja necessário se repetir a limpeza manual freqüentemente, revise as condições de operação do equipamento com o 
fabricante.  
 


