
Mesmo a menor quantidade de líquido
condensado,  pode causar

danos graves ao processo produtivo, e 
é de suma importância que todo o 

condensado seja completamente removido. 
 

O dreno de condensado é um
componente vital em qualquer sistema de ar

comprimido e o seu papel é garantir uma
remoção eficiente de todo o condensado

e impurezas.
 

O Hyperdrain opera com perda zero de ar para 
drenos capacitivos eletrônicos e perda zero de 

ar para  drenos mecânicos de flutuação.
 
 

HYPERDRAIN
DRENOS DE CONDENSADO

HDF
DRENO DE BÓIA MECÂNICO 

DE PERDA ZERO

BENEFÍCIOS
 

1 - Instalação
• Não há necessidade de fiação elétrica, pois a fonte de
alimentação não é necessária.
• Sem programação ou calibração necessário, o HDF está
pronto para uso.
 
2 - Manutenção
• Válvula de drenagem manual para verificação operaciona
 e despressurização
 
3 - Uso
• Válvula de saída com grande seção transversal de 
abertura, minimiza a chance de bloqueios.
• Saída de condensado de baixa velocidade garante que
nenhuma emulsão agua/óleo seja criada, este fato 
auxilia na utilização de um separador ecológico agua/óleo.



CDV BENEFÍCIOS

HDE-X BENEFÍCIOS

DRENO TEMPORIZADO

 
1 - Instalação
• Dimensões compactas e diferentes tensões disponíveis.
 
2 - Manutenção
• Filtro de aço inoxidável como padrão, protege o dreno 
de impurezas.
• Válvula de drenagem manual padrão.
 
3 - Uso
• Orificio de passagem superdimensionado evita bloqueios.
• Design compacto e confiável mesmo nas condições mais
exigentes.
• Construção robusta em aço inoxidável e latão.

DRENO ELETRÔNICO PERDA ZERO
 
1 - Instalação
• Conexão de entrada rotante para conexão de 
entrada superior ou traseira.
• Sem programação ou calibração requeridos.
• Entrada da linha de equilíbrio (a partir do HDE20X) facilita
 a instalação, mesmo em situações complexas.
 
2 - Manutenção
• Fácil acesso ao dreno, e conector elétrico removível (7)
simplificam a manutenção.
 
3 - Uso
•Válvula de diafragma pilotada de grande seção aumenta a
confiabilidade.
• Lâmpada de alarme de falha do descarregamento de
condensado.
• Contato de alarme livre de tensão, (HDE30X-50X) permite
monitoramento remoto.
• Regulador de velocidade do fluxo de saída (8), evita a
 emulsão agua/óleo facilitando o uso do separador 
ecologido de agua/oleo.
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