
• Mecanismo robusto para filtração de líquidos com alto teor de sólidos minerais sedimentáveis;
• Abastecimento continuo de líquido filtrado;
• Tomadas para medição de pressão;
• Instalação em posição Inclinada;
• Fácil instalação, operação e manutenção.

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

4”(DN50), 6”(DN150) e 8”(DN200)
DISPONÍVEL NO DIÂMETRO

Uso em Geral
SEPARAÇÃO DE SÓLIDOS MINERAIS

• Pré-Filtração;
• Proteção de bocais, sprinklers e difusores;
• Proteção de peças hidromecânicas;
• Proteção de reservatórios.

PRINCIPAIS APLICAÇÕES

HAF-SC

SEPARADOR
CENTRÍFUGO DE
LÍQUIDO E SÓLIDOS
DE ALTO RENDIMENTO 



A remoção de sólidos indesejados de um bombeamento / sistema hidráulico pressurizado será 
realizado por um vórtice de ação centrífuga de separação. A eficiência de remoção de sólidos é 
baseada principalmente na diferença de peso específico entre o líquido e os sólidos. A viscosidade 
do líquido deve ser de 100 SSU ou menos.

Numa única passagem através do separador com sólidos de peso específico de 2,6 e água de 1,0, o 
rendimento é de até 98% para partículas de 74 mícron ou maiores. 
Em um sistema de recirculação com sólidos de peso específico de 2,6 e água de 1,0, o rendimento é 
de até 98% para partículas de 40 mícron ou maiores. 

A entrada e a aceleração tangencial interna das ranhuras são empregadas para promover a 
velocidade adequada e necessária para a remoção dos sólidos sedimentáveis. A aceleração interna 
através das ranhuras serão em espiral proporcionando ótima transferência de fluxo, ação laminar 
exercem influência sobre a partícula para dentro do cilindro de separação. 

O material particulado separado estará em espiral descendente ao longo do perímetro do cilindro 
de separação, de uma maneira que não promoverá desgastes no mesmo, até os sólidos chegarem à 
câmara de coleta, localizada abaixo do deflector.

O líquido do sistema sairá do separador, seguindo pelo centro do cilindro de separação e em espiral 
para cima em direção a saída do separador.

A Hidro-Ambiental reserva o direito de realizar alterações nos seus produtos sem prévio aviso. H
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DADOS METROLÓGICOS
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Diâmetro
(pol.)

Material do corpo
e revestimento

Pressão de
Trabalho (kgf/cm²)

Temperatura
Máxima (ºC) Conexão

4" à 8"
Aço Carbono
Revestimento

em Epóxi
0,1 à 10 80 Flange

ANSI 150#


