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Conceito e Benefícios

FBX-E-LV
SINGLE BAG

O ltro Modelo LV fornece desempenho de ltração ideal quando combinado com nossos Bags ltro de alta
qualidade. Nosso design exclusivo garante uma vedação com a Tecnologia Autoved, eliminando a possibilidade
de by pass do ltrado. Líquidos e detritos não ltrados não se acumula acima do saco de ltro e contamina o
sistema ltrado limpo durante o set up. Fluido passa através do saco de dentro para fora.
O ltro LV garante uma ltração segura e ergônomica para todos os processos de ltração por bag no mercado.

BENEFÍCIOS
Padronizado e conformado por normas Brasileiras
e internacionais.
Minimiza perda do produto - durante a produção do
processo e limpeza do sistema.
Adequado para uso de todos os elementos ltrantes
padronizados internacionamente do mercado.
Contaminação reduzida - menos possibilidade de
acidentes ou exposição do operador para o uido.
Redução dos custos de manutenção peças de reposição de baixo custo.
Projeto patentiado com perdas de cargas mínimas.

Construção

A carcaça Modelo LV é um ltro durável com
uma construção soldada impecável para
atender aos requisitos ASME Seção VIII do
Código. A tampa é articulada e xada com
parafusos de oscilação para acesso rápido e fácil
a mudança . Eles têm um acabamento
polimento elétrico de alta qualidade para
resistir a adesão de sujeira e de escala, tornando
a manutenção de rotina rápida e simples.

APLICAÇÕES
Adesivos
Químicos
Chocolate
Água
Refrigerantes
Tintas Grácas
Licores

Tintas e Vernizes
Petroquímicas
Agrocultura
Tratamento de água
Desalinização de Agua do Mar
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