
Projetado e construído para filtração de neblina e fumos oleosos 
produzidos por processos mecânicos com refrigerante, óleo integral 
ou emulsões oleosas, o filtro modelo G.F.C. garante filtração quase 
total destes poluentes, respeitando às vigentes normas européias.

PURIFICADOR A CARTUCHO 
PARA NEBLINA OLEOSA 

MODELO G.F.C.



CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS DE 

FUNCIONAMENTO E 
SISTEMA FILTRANTE

A purificação é realizada segundo 
duas etapas sucessivas colocadas 
abaixo:

Câmera de sedimentação 
Com separação de gotas
A separação de gotas, constituída 
de uma série de aletas 
adequadamente moldadas para 
mais dobras, tem a finalidade de 
separar, prioritariamente, o óleo 
captado do ar. Tal óleo é coletado 
em um subjacente funil de descarga.

primeira etapa: pre-
FiLtração
Nessa fase, que tem a finalidade de 
parar as partículas mais grosseiras 
e de evitar a sobrecarga do segundo 
estágio, tem-se uma célula de metal 
com estrutura de chapa metálica 
galvanizada, que contém como 
filtro uma rede fina sobre camadas 
alternadas.

dimensões: Ø 560xh635  
Fluxo: 3.000mc/h
superfície Filtrante: 21 mq

FUNCIONAMENTO

Durante o funcionamento normal, o ar 
entra no coletor de pó, através da saída, 
e atravessa os elementos filtrantes. A 
poeira é coletada sobre a superfície 
externa dos elementos e o ar purifica-
do flui através do centro dos elemen-
tos, até alcançar a câmera de ar limpa, 
onde sai através da boca aspirante. 

O FILTRO DE ASPIRAÇÃO É ESSENCIALMENTE 
CONSTITUÍDO POR:

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:

Para testar o nível de entupimento dos 
elementos filtrantes, é utilizado um 
medidor diferencial de pressão, este 
indica a pressão diferencial entre a 
área contaminada antes da filtração e 
a área limpa já filtrada.

No final, o ar purificado é totalmente 
expelido a partir do filtro de sucção e 
introduzido no meio ambiente através 
de tubulações e um caminho de saída 
do estabelecimento.

segUnda etapa: FiLtração 
Com CartUCHos.
Os cartuchos, especialmente 
projetados por nós e construído 
para o seu próposito, consistem de 
um revestimento externo especial 
que permite drenar o líquido 
coletado e evitar que este entre 
no fluxo de ar limpo, graças a uma 
filtração altamente eficaz por toda 
a vida útil do filtro.

• Estrutura em camadas robustas 
com espessura apropriada

• Portão de manutenção 
comum, por meio desse é 
possível remover rapidamente 
os cartuchos filtrantes para 
a limpeza e substituição 
periódica das partes filtrantes.

• Base formada de acoplamento  
de drenagem do óleo captado.

• Câmera de sedimentação com separador de gotas metálicas
• Primeira etapa: Pre-filtração
• Segunda etapa: filtração

• Ventilador centrífugo instalado no 
piso ou diretamente sobre o teto

• separador de ciclone para grandes 
quantidades de líquido

• silenciadores 
na saída da 
chaminé 

• amortecedor de fogo, para o isolamento 
do equipamento em presença de chama 
livre

• medidor diferencial de pressão

Motor elétrico

Girador

Expulsão de 
ar

Cartucho 
filtrante

Pre-filtro

Separador 
de gotas

Entrada de 
ar
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LEGENDA:

  1 -  SERVOCOMANDO
  2 - QUADRO ELETTRICO
  3 - MIS. DIFF. DI PRESSIONE
  4 - SPORTELLO MANUTENZIONE ORDINARIA
  5 - SEPARATORE DI GOCCE
  6 - PREFILTRO METALLICO
  7 - CARTUCCIA FILTRANTE PER OLIO
 8  - MOTOVENTILATORE
 9  - COLLETTORE D'ASPIRAZIONE
10 - SIFONE DI SCARICO OLIO
11 - BOCCA DI EMISSIONE ARIA PULITA 
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G.F.C.1 G.F.C.2 G.F.C.3 G.F.C.4 G.F.C.6 G.F.C.8

850 1.700 2.550 1.700 2.550 3.400

850 850 850 1.600 1.600 1.600

2.000 2.100 2.250 2.500 2.600 2.700

33 66 99 132 95 264

3.000 6.000 9.000 12.000 18.000 24.000

350 450 550 650 800 950

24 / 110 / 230 V, 50 / 60 Hz

G.F.C.1 G.F.C.2 G.F.C.3 G.F.C.4 G.F.C.6 G.F.C.8

850 1.700 2.550 1.700 2.550 3.400

850 850 850 1.600 1.600 1.600

2.000 2.100 2.250 2.500 2.600 2.700

33 66 99 132 95 264

3.000 6.000 9.000 12.000 18.000 24.000

350 450 550 650 800 950

24 / 110 / 230 V, 50 / 60 Hz

Dependendo das exigências de filtração e de instalação, o filtro pode apresentar tanto as dimensões como os tipos de 
construção diferentes, por outro lado as dimensões dos tubos de cabeçalho e do motor do ventilador não estão incluídas 
nas medidas listadas.

A (mm)

B (mm)

h (mm)

Fluxo (m ²)

Portata (m ³/h)

Ar comprimido (kg)

Painel de unidade lógica

Pintura A Pedido

LEGENDA

1) SErvo comANDo

2) QuADro ELétrico

3) mEDiDor DifErENciAL DE prESSão

4) portão DE mANutENção orDiNáriA

5) SEpArADor DE GotAS

6) prE-fiLtro mEtáLico

7) cArtucho fiLtrANtE DE óLEo

8) motor DE vENtiLAção

9) coLEtor DE ASpirAção

10). Sifão De Drenagem De óleo

11). Boca De emiSSão De área limpa

G.F. ASPIRAZIONI - Strada Sommariva, 2/4 - 12030 Caramagna P.te (CN) - ITALY
Tel. +39 0172 89597 - Fax + 39 0172 89030 - info@gfaspirazioni.it • www.gfaspirazioni.it

GF DO BRASIL LTDA - Rua João Clementino Gomes, n. 88 - Renascer
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