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Hércules® HECF004
CONSTRUÇÃO DA CARCAÇA Polietileno na cor azul

MATÉRIA PRIMA DO FILTRO Alumínio alocromado

VAZÃO MAX. POR TRABALHADOR 250 litros por minuto

QUANTIDADE DE SAÍDAS Quatro

QUANTIDADE POR CAIXA 1

NORMA QUE ATENDE NR33

DESCRIÇÃO
 · Filtros com resistência

 · Possui indicadores de saturação para os filtros coalescentes, drenos 
automáticos e elementos filtrantes 

Primeiro e segundo filtro:

 · Compostos de borosilicato de alta eficiência e estanqueidade 
e resistência química

 · Possuem sistema Safe-Pore para evitar corrosão do elemento filtrante na 
presença de óleo

 · Baixa perda de carga com 96% de vazios

 · Barreira antirreentrante, que impede o arraste de água e óleo para a 
linha de ar comprimido e duas telas de aço inoxidável para aumentar a 
resistência mecânica 

Primeiro filtro:

 · Remoção de partículas de até 1 micra e vapor de óleo a uma 
concentração maior que 0.5 mg/m³ 

Segundo filtro:

 · Remoção de partículas de até 0.01 micra e vapor de óleo a uma 
concentração maior que 0.01 mg/m³  
 

Terceiro filtro:

 · Composto de carvão ativado, de alta eficiência para remoção de odores e 
vapores orgânicos e vapor de óleo a uma concentração maior 
que 0.003 mg/m³ 

 · Não remove metano 

 · Pressão máxima de trabalho: 9 kgf/cm²

 · Pressão mínima de atuação do alívio de pressão: 9,5 kgf/cm²

 · Equipamento projetado segundo a norma inglesa BS4275

 · Tipo de engate na saída: Schrader (padrão europeu) 
ou Hansen (padrão americano)

APLICAÇÕES IDEAIS
 · Desenvolvido para purificar o ar do compressor que alimenta a 

máscara do colaborador que está dentro do espaço confinado

 · Altamente recomendado para ambientes IPVS 
(Imediatamente Perigoso a Vida e Saúde)

LIMITAÇÃO DE USO
 · Utilizar o equipamento somente em conjunto com o cilindro de fuga

 · O colaborador deve estar devidamente treinado para 
 utilização do equipamento

Estação filtrante 

Purificação de Ar


