Filtros
• Este filtro fornece filtragem superior da maioria de qualquer do tipo líquido. É usado em muitas
aplicações incluindo óleo de motor, óleos hidráulicos, combustível, glicol, e água de onde a filtragem
segura é requerida.
• BS&B Envirofilter é um sistema permanente de fluxo que filtra 100% do tempo. O coração da
unidade é uma manta abrigada em aço
inoxidável e lavável entre duas metades. As
vedações são permanentes moldadas a
manta.
• BS&B Envirofilter vem em diferentes tamanhos
para seu fluxo desejado. Em aplicações onde
altas vazões são requeridas, o Envirofilter é
perfeito para manuseio em manifolds com
inúmeros galões por minuto. Cada filtro pode
ser isolado para eventual serviço, sem a parada
de todo o sistema.
• O corpo do filtro BS&B Envirofilter é fabricado
usando alumínio 6061-T6; entretanto, eles
podem ser fabricados em aço carbono ou aço inoxidável e em diferentes tamanhos:
Série 4"
A série 4" é a menor do grupo e ideal para filtragem de óleo lubrificante e pequenos motores ou
combustível em várias unidades.
Série 6"
A série 6" é comumente usada na maioria dos carros automotivos e pequenos caminhões onde
médias quantidades de filtragem são requeridas.
Série 9"
A série 9" é projetada para aplicações médias industriais até serviços severos para motores a gasolina
e diesel, e podem ser manuseadas em manifolds para altos volumes.
Série 12"
Esta é a maior dos presentes tamanhos. Combina execelente filtragem onde altas vazões e volumes
são necessários. Este modelo é ideal para grandes compressores estacionários, uso marítimo e
locomotivo.

• Como uma ferramenta de diagnóstico, BS&B Envirofilter pode ser examinado ao ponto de se
determinar contaminantes caso este problema esteja se desenvolvendo.

• O coração do BS&B Envirofilter é uma manta Betamesh 316 em aço inoxidável. Pode ser limpo
facilmente e reusado várias vezes. A manta é moldada em viton que atua como vedação.
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