LINHA RESIDENCIAL – VAZÃO ATÉ 2.000 L/H

Tecn ol ogia em Purifica ção

FILTRO

PARA SEDIMENTOS
(FILTROS DE AREIA / ZEÓLITA)
Os Filtros para Sedimentos LITER da linha Residencial
utilizam mídia de filtração com avançada tecnologia e são
desenvolvidos para atuar com a máxima performance e com
o mínimo de manutenção. Eles estão disponíveis em diversos
modelos e podem ser customizados para se enquadrar em
aplicações residenciais, comerciais e industriais, além de
aplicações especiais.
Os Sistemas de Filtração por Zeólitas da LITER são efetivos
na redução de sedimentos da água e fornecem elevadas
taxas de serviço e longos períodos de filtração entre as
retrolavagens, quando comparados a filtros equivalentes.
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FILTRO PARA SEDIMENTOS (FILTROS DE AREIA / ZEÓLITA)
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MODELOS
DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO

RESIDENCIAL

MODELO

VAZÃO X QUALIDADE DA ÁGUA

PESO

DIMENSÕES
(A x L x P)

ESPAÇO MÍNIMO
P/ INSTALAÇÃO

SUPERIOR

ALTA

ESPECIAL

3/4" MNPT

24 KG

1.3X0.2X0.2

1.6X0.3X0.3

500 L/H

1,000 L/H

1,500 L/H

3/4" MNPT

3/4" MNPT

44 KG

1.3X0.3X0.3

1.6X0.4X0.4

1,000 L/H

1,500 L/H

2,000 L/H

3/4" MNPT

3/4" MNPT

71 KG

1.5X0.3X0.3

1.9X0.4X0.4

1,500 L/H

2,000 L/H

X

3/4" MNPT

3/4" MNPT

3/4" MNPT

97 KG

1.6X0.3X0.3

2.0X0.4X0.4

1,750 L/H

X

X

3/4" MNPT

3/4" MNPT

3/4" MNPT

126 KG

1.8X0.4X0.4

2.3X0.5X0.5

2,000 L/H

X

X

ENTRADA

SAÍDA

ESGOTO

L075FZ-L0HDD

3/4" MNPT

3/4" MNPT

L075FZ-LA0DD

3/4" MNPT

L075FZ-LABEB

3/4" MNPT

L075FZ-LACED
L075FZ-LADFE

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAIS

•

Válvula automática com diferentes;
programações;
Backup de 72 horas sem energia;
Retrolavagem pode ser executada a
qualquer momento;

•
•
•
•

Válvula de Bypass;
Diversos tamanhos e tipos de conectores;
Jaqueta de aço inoxidável;
Painel elétrico para integração a sistema
já existente;

Zeólita certificada pelo NSF 61.

•

Válvula manual.

•
•
•

PERFORMANCE
Classificação Superior: Recomendada para as aplicações que se enquadrem nas condições abaixo:
• Necessidade de obtenção de água de alta qualidade (aplicações especiais);
• Tempo máximo entre duas retrolavagens;
• Necessidade de menor perda de carga;
• Águas com sólidos suspensos acima de 300ppm.
Classificação Alta: Recomendada para as aplicações que se enquadrem nas condições abaixo:
• Água de boa qualidade, como água de rede pública ou poços artesianos que possuam pequena
quantidade de sólidos em suspensão;
• Moderada necessidade de tempo entre as retrolavagens;
• Moderada necessidade de redução de perda de carga;
• Águas com sólidos em suspensão abaixo de 300ppm.
Classificação Especial: Recomendada para as aplicações que se enquadrem nas condições abaixo:
• Água de qualidade excelente, mas que seja necessária uma barreira para impedir que eventuais
sólidos em suspensão passem adiante;
• Processo que aceite elevada perda de carga;
• Processo que aceite curto tempo entre as retrolavagens;
• Água com baixa concentração de sólidos em suspensão.

VANTAGENS
•
•
•
•
•

Fácil programação;
Sistema totalmente automatizado;
Automação de baixo custo;
Manutenção simples e barata;
Zeólita especial com alto desempenho.

LIMITE DE
OPERAÇÃO
•
•
•
•

Máxima pressão de operação: 6 bar;
Mínima pressão de operação: 1 bar;
Temperatura máxima de operação: 40 °C;
Temperatura mínima de operação: 4 °C.

