
Projetado e construído para coleta de poeira e areia produzida em trabalhos de fundição, 
soldagem, corte por plasma ou outros processos industriais. O filtro modelo GFP garante 
quase total filtração de tais agentes contaminantes, respeitando às normas vigentes 
européias.

DesempoeiraDor
mod. G.F.p.



Tecnologia de FilTração
A filtração é efeituada por uma 
série de cartuchos que possuem 
uma elevada eficiência de filtração, 
graças a uma sutil camada de fibras 
reticulares que captam as partículas 
submicrometricas de poeira sobre 
a superfície externa do cartucho, 
determinando a rápida formação de 
uma finíssima película de poeira. 
A forma particular do cartucho 
permite uma limpeza a jato em 
maior profundidade, uma queda de 
pressão inferior e uma vida útil mais 
longa do filtro, uma vez que impede 
que a poeira se deposite no suporte 
de filtragem.

Dimensões: (Ø325x660h) mm 
Fluxo: 750 mc/h
Superfície filtrante: 12 mq
Eficiência de filtração: 95%

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.

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 purificado flui através do centro 
dos elementos, até alcançar a câmera 
de ar limpa, onde sai através da boca 
aspirante.

FuncionamenTo

Durante a limpeza dos elementos 
filtrantes, o temporizador seleciona 
automaticamente um par de elementos 
filtrantes para limpar, e ativa a membrana 
da válvula solenóide, a qual envia um jato 
de ar sob pressão, diretamente ao centro 
dos elementos filtrantes selecionados; a 
poeira é expelida a partir dos elementos 
e recolhida na caixa/funil.

o FilTro de aspiração é 
essencialmenTe consTiTuído por:
• Bloco de folha resistente com espessura adequada;

• Portas de manutenção de rotina, por meio da qual se 
pode remover rapidamente os cartuchos de filtro para a 
limpeza e / ou substituição periódica do filtro;

• Portas de inspeção para limpeza geral do maquinário;

• Sistema de limpeza dos componentes do filtro lavado 
com ar comprimido;

• Coleta do material interceptado durante a ação de 
filtragem, com rápida liberação desse material;

• Painel de unidades lógicas para a limpeza periódica, 
automática ou manual, do filtro;

acessórios opcionais

Medidor
diferencial
de pressão
com gerador

• Ventilador centrífugo instalado no 
piso ou sobre o teto

• Pré filtrador, impede que as 
partículas explosivas entrem em 
contato com as placas do filtro.

• Silenciador sobre a planta de 
lavagem

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

• Medidor diferencial de pressão 
integrado ao painel de unidade 
lógica

Pré filtrador de partículas
explosivas

Cartucho filtrante

Portas de 
manutenção

Medidor 
diferencial

Caixa de coleta
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Dependendo das exigências de filtração e de instalação, o filtro pode apresentar tanto as dimensões como os tipos de 
construção diferentes.

 A (mm) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 2.000

 B (mm) 1.200 1.950 1.950 1.950 1.950 1.950

 C (mm) 1.500 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300

 H (mm) 2.400 2.700 3.250 3.850 3.850 3.850

 Área filtrante  (m ²) - - - - - -

 Fluxo (m ³/h) 3.000 6.000 9.000 12.000 18.000 24.000

 Peso (kg) 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 2.000

 Ar comprimido Min. 6bar / max. 7bar

 Painel de unidade lógica 24 / 110 / 230 V, 50 / 60 Hz

 Pintura Blue RAL 5015, White RAL 9010

G.F.P.4 G.F.P.8 G.F.P.12 G.F.P.16 G.F.P.24 G.F.P.32

LEgEnDa

1. Corpo

2. parEDE antErior

3. portão

4. FuniL

5. Caixa CoLEtora 
DE pó

6. SuportE

7. Motor

8. CóCLEa

9. iMpuLSor pLano
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