
 
• Construção robusta em polietileno resistente a corrosão.
• O tanque principal aumenta o tempo de assentamento e reduz a transferência de
óleo para o estágio do filtro de carvão ativado.
• Carvão ativado de alta pureza para maiores intervalos de manutenção.
• Maior tempo de contato no estágio de carvão ativado reduz substancialmente  os
traços de óleo presentes na agua.
• Funil de saída de óleo ajustável para remoção eficiente de óleo separado.
• Recipiente de óleo externo vedado para fácil descarte.
• Valvula de esfera para facil retirada de amostra de teste.

BENEFÍCIOS

Os separadores de óleo / água
são instalados como parte do
sistema de purificação do ar

comprimido e foram projetados
para reduzir a concentração de
óleo no condensado coletado.

O condensado oleoso que é
removido do sistema de ar
comprimido não pode ser

descartado sem que o conteúdo
de óleo seja reduzido dentro dos

limites legais de descarte.

ES-2000
SEPARADOR DE ÁGUA E ÓLEO

Ao reduzir a concentração de
óleo na água para os níveis
permitidos, a descarga pode

ser direcionada com segurança
para o esgoto sujo, o que

significa que grandes volumes
de água limpa, até 99,9% do
condensado total, podem ser
descartados com segurança.
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O PROBLEMA
 
Descarga do condensado contaminado com óleo do compressor, não é apenas prejudicial ao
meio ambiente, é geralmente ilegal.
 

 
Todos os sistemas de ar comprimido contêm água, sujeira, ferrugem e óleo lubrificante
degradado proveniente do compressor de ar. Estes contaminantes perigosos se misturam e
são expelidos pelos sistemas de drenagem. 
Se nada for feito, esta mistura de contaminantes altamente poluente será direcionada para o
esgoto, prejudicando irreversivelmente o meio ambiente.

UM LITRO DE ÓLEO PODE COBRIR 3500M2 DA SUPERFÍCIE DA ÁGUA
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DADOS TÉCNICOS



INSTALAÇÃO

www.profiltro.com.br                11 4521-8089                    contato@profiltro.com.br

FUNCIONAMENTO

CERTIFICACÕES

 
A linha ES2000 da Parker domnick hunter,
também ajudará a sua empresa alcançar a

ISO14000.


