
l Grande área de filtração, mecanismo com operação simples e confiável faz 
desta linha de produtos, a solução ideal para filtração de água com baixa 
qualidade com grau de filtração muito fina.

l Descarga automática de acordo com o diferencial de pressão ou com 
programação por tempo.

l Sem interrupção de fluxo durante o processo de limpeza

l Robusto e confiável, mesmo em condições de operações extremas

l Com volume mínimo de água durante a limpeza, permite operar em modo de 
operação contínua
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Industrial

l Sistemas de abastecimento de 
água

l Sistemas de Irrigação

l Água de refrigeração

l Tratamento de águas residuárias

l Pré filtração Industrial

APLICAÇÕES

l Indústrias de manufatura

l Mineração

l Plantas de água e esgoto

l Agricultura

Modelos disponíveis:

l AF-1500 para vazões até 80 m³/h

l AF-3000 para vazões até 150 m³/h

l AF-4500 para vazões até 250 m³/h

l AF-6000 para vazões até 400 m³/h

Geral
Fácil de operar, estes filtros são equipados com um mecanismo de auto-limpeza movimentado por um motor elétrico. 
Os filtros SAF são projetados para atender a taxas de vazão de até 400 m³/hora, com várias telas projetadas cobrindo 
uma faixa de grau de filtração de 800 a 10 microm e estão disponíveis com bocais de entrada e saída de 2" a 10".

Processo de filtragem
Ao entrar no filtro (1), a água bruta passa por um filtro mais 
grosso (2) que protege o mecanismo de limpeza do sistema 
contra grandes detritos. Posteriormente a água passa por uma 
segunda etapa de filtragem (3), agora mais fina, recolhendo 
partículas de sujeira que vão se acumulando no interior do 
filtro. Após a retirada destas partículas, a água flui através da 
saída do filtro (4)

Processo de auto-limpeza
A limpeza do filtro é realizada por um scanner de sucção (5) que 
aspira tora a tela mais fina, a válvula de dreno é aberta criando 
uma corrente de sucção de alta velocidade na ponta dos bicos 
aspersores, retirando o acumulo de sujeira da tela. Durante o processo de auto-limpeza que leva entre 20 a 40 
segundos, a água filtrada continua a fluir normalmente pelo filtro.

FUNCIONAMENTO
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Filtros auto-limpantes

ASSTEFIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FILTROS LTDA.
Av. Rangel Pestana, 117 - Santo André - SP - CEP: 09185-220

Fone: (11 ) 4426-1075
www.asstefil.com.br - asstefil@asstefil.com.br
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Modelo AF-1500 AF-3000 AF-4500 AF-6000

Dados Gerais

Taxa de fluxo máximo* 80 m³/h 150 m³/h 250 m³/h 400 m³/h

Ø de entrada e saída 2" /  3" / 4" 3" / 4" / 6" 4" / 6" / 8" 6" / 8" / 10"

Grau de filtração

220 / 380 / 440 VAC 50/60hz trifásico

Pressão mín. de trab. 2 bar (30 psi). Para pressão mais baixa consulte o fabricante

Pressão máx. de trab. 10 bar (150 psi) 10 bar (150 psi) **

Temp. máx. de trab. 50 ºC 60 ºC **

Fornecimento elétrico

Tela metálica 800, 500, 300, 200, 130, 100, 80, 50, 25, 10 micron

Peso (vazio) 86 kg 110 kg 160 kg 250 kg

* Consulte nosso departamento técnico para melhor escoamento do grau de filtração e da qualidade de água
** 95 ºC ou pressão de 16 bar (232psi) se solicitado

Dados de lavagem

Vazão mín. lavagem* 6 m³/h 11 m³/h 15 m³/h 25 m³/h

Volume de água de 25 litros 64 litros 83 litros 280 litros

descarga por ciclo

Tempo de ciclo 15 seg 20 seg 20 seg 40 seg

Válvula de escape 2" 2" 2" 2"

Critério de limpeza Pressão diferencial de 0,5 bar, intervalos de tempo e operação manual

* Com base na pressão de 2 bar (30 psi)

Dados da tela

Área do filtro 1500 cm² 3000 cm² 4500 cm² 6000 m²

Tipos de tela 4 camadas de teça em aço inoxidável 316L

Controle e Eletricidade

Motor elétrico 1/4 HP 1/4 HP 1/4 HP 1/3 HP

Consumo 0.6 A 0.6 A 0.6 A 0.8 A

Voltagem 24 VAC, 12V ou 24VDC mediante solicitação

Materiais de Construção*

Corpo do filtro Aço carbono revestido com epoxi 37-2

Tampa do filtro SMC Poliéster / Aço carbono revestido de epoxi 37-2

Mecanismo de limpeza Aço inoxidável 316L, Acetal

Válvula de escape Ferro fundido revestido de epóxi, borracha natural

Selos Borracha sintética, Teflon

Controle Alumínio, Latão, Aço Inoxidável, PVC, Nylon

* Disponível grande variedade de materias para construção. Consulte nosso departamento técnico para mais especificações


