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GARANTIA E MANUTENÇÃO
FILTROS DE AR (Alta Vazão - PCM's)

Filtro de linha para redes de ar.

Utilização: Industrias em geral, onde se requer ar filtrado.

I - Importância do Filtro de Ar.

a)  Retirada de partículas sólidas (poeira/sujeira).

b)  Desumidificar o ar (retenção de umidade e óleo proveniente do compressor de ar).

c)  Manter a pressão e vazão de ar constantes.

II - Filtragem: 5 (micra)

Refil: Elemento filtrante descartável de fácil substituição.

Refil com carvão ativado para uso odontológico.

Pressão máxima de trabalho: 175 lbs/pol².

III- Instalação (vide esquema abaixo):

Consulte sempre pessoal qualificado para a instalação do mesmo.

a)  Recomenda-se a instalação do filtro de linha (1) a cada 10 mts de rede de ar.

b)  Observe sempre as condições da rede de ar e do compressor, 

purgando-os constantemente.

(1)



Os produtos                         têm garantia somente contra defeitos de
fabricação e com este certificado devidamente preenchido, pelo período

de 120 dias após a venda e mais 90 dias se preencher o cadastro
no link: www.arprex.com/cadastro

                

Fica desde já esclarecido que a empresa se exime de qualquer ônus,
quando o reparo a ser feito se der em função de acidentes, mau uso

ou inobservância das instruções deste manual e por pessoas não
autorizadas para este fim.

Obs: Canecas não entram na garantia.

A lista de Assistência Técnica Autorizada encontra-se disponível
em nosso site: www.arprex.com.br

Duvidas ligue: (11) 3526-8100

CERTIFICADO DE GARANTIAGarantia

arprex.com.br (+55 11) 3526-8100 fb.com/arprex

V – Manutenção:
a)  Observe regularmente a coloração do refil (22/22A) de seu filtro ou quando o mesmo
apresentar uma queda na quantidade ar deverá ser trocado.
b)  Drene periodicamente o filtro, não deixando acumular água dentro do copo.
c)  Utilize conexões adequadas com o tipo de rosca das torneiras. Indicamos
uso de fita Veda rosca.
d)  Para a retirada do protetor e copo (25), utilizar um saca filtro de cinta ou correia,
jamais. Utilizar grifo ou outra ferramenta que possa agredir o copo do filtro.

VI -  Limpeza
a)  Em hipótese alguma utilizar produtos químicos para a limpeza do filtro (solventes).
b)  Utilize somente água e sabão neutro para esta finalidade.
c)  Não desmontar.

A NÃO OBSERVÂNCIA DOS TÓPICOS ACIMA, ACARRETARÁ NA PERDA DE GARANTIA

IV – Drenagem

A)  Dreno DDA: Dreno dupla ação (automático / manual).
     1) Para Drenagem Automática*
          a) Ao se ligar o compressor de ar , o filtro vazará ar pelo dreno
          do copo até a rede de ar atingir 20 lbs/pol2.
           b) A drengem automática se dará, quando a pressão da rede
           estiver abaixo de 20lbs/pol². 
      2) Para Drenagem Manual*
          a) Com o filtro pressurizado, empurre o pino do dreno
          para cima para purgar o copo do filtro, conforme ao lado:

Causas SoluçãoDefeito

Pouca passagem de ar Refil Saturado Substituir Refil

7 - Termo de Garantia

A garantia somente será atendida se o certificado contido neste material
estiver devidamente preenchido e as condições gerais atendidas:

Condições Gerais
Os equipamentos ARPREX são fabricados com matérias-primas
certificadas e com um rigoroso teste de aprovação.
O Certificado de Garantia deverá ser preenchido no ato de aquisição.
A garantia está coberta contra qualquer defeito de fabricação e não
na inobservância dos requisitos de limpeza e manutenção do equipamento;
Em caso de problemas dentro do prazo de garantia, junte seu
equipamento e seu certificado de garantia devidamente preenchido
e leve-os a um assistente técnico autorizado ARPREX.

A ARPREX RESERVA-SE O DIREITO DE MODIFICAR QUAISQUER
CARACTERÍSTICAS DE SEUS PRODUTOS/MANUAIS SEM PRÉVIO AVISO.

Filtro de Linha - F-3000/F3000C (1/4")

Pressão Máx. de Trabalho
Entradas/ Saídas
Entradas/ Saídas
Refil
Refil c/ Carvão Ativado 
Drenos
Vazão F3000 / F4000
Peso
Uso

175 lbs/pol²
F3000/F3000C - 1/4"
F4000/F4000C - 1/2"
5 Micra
Para uso odontológico
DDA - Dreno Dupla Ação
2000 l/min / 4000l/min
0,500 Kg
Uso Geral / Rede de Ar

Filtro de Linha - F-4000/F4000C (1/2")
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