
• Operação simples somente utilizando pequeno volume do liquido bombeado;
• Pré-filtração com limpeza contínua;
• Fácil instalação, operação e manutenção.

• Captação de água de rios (in take);
• Proteção de estações de bombeamento de líquidos com alto teor de material em suspensão; 
• Proteção de bombas e processos;
• Pré-filtragem para sistemas de filtração e tratamento.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

De 75 a 600 m³/h

FAIXA DE VAZÃO

De 500 a 3500 mícron

GRAU DE FILTRAÇÃO

5% da vazão total (em média)

CONSUMO DE LÍQUIDO PARA LIMPEZA

De 5 a 10 kgf/cm²

FAIXA DA PRESSÃO DE TRABALHO

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

CRIVO
AUTOLIMPANTE
COM LIMPEZA
CONTINUA

HAF-600-C



Filtragem contínua:
Com a partida da bomba, o líquido succionado, passa pela parte externa do elemento filtrante,(5) onde as partículas 
indesejadas são retidas e impedidas de seguir para a moto bomba (1) e para o sistema.
Limpeza contínua:
Através do circuito de abastecimento lateral (by-pass) (2), parte do líquido filtrado (+/- 5% ) retorna para o crivo e alimenta 
as barras rotativas de limpeza (BRL), (4) promovendo assim movimento rotatório e contínuo de limpeza durante todo o 
tempo em que a moto bomba estiver operando.
Bocais de propulsão (BP): (4) Proporcionam movimento giratório às Barras Rotativas de Limpeza.
Bocais rotativos de jato (BRJ): (4) percorrem toda área interna do elemento filtrante expulsando com seus jatos 
pressurizados o material em suspensão retido na parte externa do elemento (5) e assim mantendo o crivo limpo e a moto 
bomba protegida de forma permanente.
Obs.: Em operações com pressão superior 10 kgf/cm², será necessária a instalação de válvula e/ou dispositivo para redução 
de pressão.
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(4) Barras rotativas com Bocais 

Corpo em Aço Inox

(5) Tela em tecido metálico
inoxidável com grau de
filtração de 500 a 3500 microns

Crivo de sucção autolimpante com possibilidade de instalação vertical ou horizontal com limpeza por barras rotativas de 
limpeza (BRL), corpo de aço inox 304, pré-filtragem contínua através de elemento filtrante em tecido metálico de aço inox 
AISI 304 ou chapa perfurada de aço inox 304, grau de filtração disponível de 500 a 3500 mícron, limpeza automática e 
contínua acionada por circuito de abastecimento lateral (by-pass) DN 1”, junta giratória blindada de aço inox 316, eixo e 
barras rotativas de aço inox AISI 304 ou P.P (polipropileno), bocais rotativos de limpeza a jato (BRJ) em aço inox AISI 304 com 
orifício de 2.8 mm e ângulo de 120 graus, bocais rotativos de propulsão (BP) em aço inox com orifício de 2.8 mm e ângulo de 
60 graus, temperatura máxima de trabalho de 65°C, extremidade flangeada norma ANSI / ABNT, pressão de trabalho: 10 
kgf/cm², pressão de teste hidrostático 16 kgf/cm². Modelo HAF-600-C.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PRINCÍPIOS DE FUNCIONAMENTO

ESQUEMA GERAL DE MONTAGEM

DETALHES



(1) Dependendo do grau de filtração desejado será necessária a instalação de filtro para proteção do circuito da limpeza

Vazão média consumida
para a limpeza (m³/h)

Circuito de abastecimento lateral (bypass)

7 9,8 12,6

1’’

Ciclo da limpeza Contínuo

Corpo

Junta giratória

Elemento filtrante

Barras rotativas

Aço Inox 304

Blindada em Aço Inox 316 com elastômeros em viton

Aço Inox 304

Bocais de limpeza a jato

Bocais de propulsão

Aço Inox 304 com orifícios de 2,8 mm e ângulo de 120 graus

Aço Inox 304 com orifícios de 2,8 mm e ângulo de 60 graus

Aço Inox 304
P.P (polipropileno)

DIMENSÕES E PESO

Diâmetros dos flanges
da entrada (polegada)

H (mm)

D1 (mm)      

4’’

766

300

6’’

766

350

8’’

766

550

10’’

766

600

10’’

966

600

12’’

966

650

12’’

966

700

14’’

1066

700

16’’

1266

700

Peso do crivo vazio (Kg) 24 32 49 58 72 75 80 87 97

DADOS DOS MATERIAIS

MODELO

DADOS GERAIS

Instalação

Pressão de trabalho (kgf/cm²)

Temperatura máxima de trabalho

Horizontal ou Vertical

5 a 10 kgf/cm²

65º C

Grau disponível 500 a 3500 Mícron

Elemento filtrante: 1. Tecido metálico em aço inox 304
2. Chapa perfurada em aço inox 304

HAF-600
C-75

HAF-600
C-125

HAF-600
C-170

HAF-600
C-200

HAF-600
C-370

HAF-600
C-300

HAF-600
C-450

HAF-600
C-500

HAF-600
C-600

Série HAF 600-C crivo autolimpante com limpeza contínua 

Área da tela
(cm²)

4335 5058 7948 8670 12440 13477 14514 16713 21111

Diâmetros dos flanges
de entrada 4’’(100) 6’’(150) 8’’(200) 10’’(250) 10’’(250) 12’’(250) 12’’(250) 14’’(350) 16’’(400)

Vazão nominal
(m³/h) 75 125 170 200 300 370 450 500 600

DADOS DO ELEMENTO FILTRANTE

DADOS DA LIMPEZA

Acionamento do mecanismo de limpeza

Ajuste de pressão de funcionamento

Hidráulico

Válvula e/ou dispositivo para controle de pressão DN 1.1/2”

DADOS DO ACIONAMENTO (1)

FOLHA DE DADOS



INSTALAÇÕES TÍPICAS

A Hidro-Ambiental reserva o direito de realizar alterações nos seus produtos sem prévio aviso. H
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Rua Aparecida Tufanin Anitelli, 99 - Distrito Industrial - Leme/SP - BRASIL - CEP 13612-393
Fone: +55 (19) 3572 9999 / FAX: +55 (19) 3572 9990

hidro@hidroambiental.com.br / www.hidroambiental.com.br

SISTEMAS DE CAPTAÇÃO


