
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.T. garante filtração 
quase total destes 
poluentes, respeitando 
às vigentes normas 
européias.

DesempoeiraDor com 
multibolsas para 

neblinas oleosas moDelo 
G.F.t



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.

1) 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: 592x592x565  
Fluxo: 2.500mc/h
Superfície filtrante: 9,4mq
Eficiência de filtração: 95%

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

O FILTRO DE ASPIRAÇÃO É ESSENCIALMENTE CONSTITUÍDO POR:

• 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

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 
mULtiBoLsa de miCroFiBra
A filtração é feita por uma série de 
bolsas colocadas em paralelo, no qual, 
esse meio filtrante é empregado um 
feltro em microfibra de vidro ancorado 
à uma fina camada de material sintético 
não costurado, colocado sobre o lado 
de saída do ar purificado.

ACESSÓRIOS OPCIONAIS:
Ventilador centrífugo instalado no piso 
ou diretamente sobre o teto

Silenciadores na saída da chaminé 

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

Medidor diferencial de pressão

Contenitor carregável para coleta de 
material drenado.

Motor elétrico

Girador

Expulsão de
ar

Filtro 
a tasche

Pre-filtro

Separador
de gotas

Entrada de
ar



G.F.T.125 G.F.T.225 G.F.T.335 G.F.T.425 G.F.T.625 G.F.T.825

750 1.500 2.250 1.500 2.250 3.000

750 750 750 1.500 1.500 1.500

2.100 2.200 2.300 2.400 2.500 2.600

9,4 18,8 28,2 37.6 56,4 75,2

2.500 5.000 7.500 10.000 15.000 20.000

350 450 550 650 800 950

24 / 110 / 230 V, 50 / 60 Hz
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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) TASCA FILTRANTE
8) MOTOVENTILATORE
9) COLLETTORE D'ASPIRAZIONE
10) SIFONE DI SCARICO OLIO
11) BOCCA DI EMISSIONE ARIA PULITA 

Dependendo das exigências de filtração e de instalação, o filtro pode apresentar tanto as dimensões como os tipos de 
construção diferentes, além disso nas medidas listas não estão incluídas as dimensões globais dos coletores de junção e 
motoventiladores.
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A (mm)

B (mm)

H (mm)

Área filtrante (m ²)

Fluxo (m ³/h)

Poids (kg)

Painel de unidade lógica

Pintura Azul RAL 5015, Branco RAL 9010

LEGENDA

1) sErvocomANDo 

2) pAiNEL ELétrico

3) mEDiDor DE prEssão DifErENciAL

4) portA pArA mANutENção 

5) sEpArADor DE GotAs

6) pré-fiLtro

7) boLsAs DE fiLtro 

8) ELEtrovENtiLADor

9) coLEtor DE ADmissão

10) sifão DE DrENAGEm DE óLEo

11) bocA Emissão DE Ar Limpo
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