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Nível de NAS1638/ISO4406 não 
mensurável.

Extrema contaminação com partículas 
sólidas e água.

Desgaste abrasivo contínuo.

Custos elevados de manutenção nas 
entressafras.

Riscos de quebra comprometendo a 
confiabilidade e produtividade.

Situação anterior



Adequar o nível de limpeza do óleo em NAS < 9.

Manter o nível de contaminação de água < 500ppm. 

Reduzir os custos de manutenção por desgaste abrasivo prematuro do equipamento 
e contratação de serviços de filtragem.

Reduzir períodos de troca/limpeza de filtros originais.

Aumentar a confiabilidade e produtividade.

Objetivo



Aplicação 
Os purificadores RRR removem 
partículas sólidas, água, borras, 

vernizes e resíduos de oxidação com 
alta eficiência e previnem contra a 
ocorrência de reações químicas que 
alteram as características do óleo e 

consomem a carga de aditivos 
prematuramente. 

A remoção de partículas metálicas e 
da água com alta eficiência além de 
inibir a reação de oxidação do óleo, 

reduz drasticamente o desgaste 
abrasivo do sistema, prolongando a 

vida útil das peças internas.

SU102N-YT (off-line):
Redutores de 300 a 500 litros 
Óleo lubrificante 460 cSt

SE100N-YT (off-line):
Redutores de 80 a 250 litros Óleo 
lubrificante 460 cSt

BU100E (by-pass):
Redutores de 80 a 250 litros Óleo 
lubrificante 460 cSt

CS-SS103-1RC (off-line):
Redutores de 500 a 750 litros 
Óleo lubrificante 680 cSt



O elemento D100 é recomendado para limpeza de óleo 
lubrificante mineral ou sintético de viscosidade até 680cSt. 

Aplicação em equipamentos de uso severo e de alto 
rendimento.

Grande capacidade de retenção de contaminantes.

Elemento de reposição

O elemento tipo D realiza a purificação de óleos 
com extrema contaminação de água e partículas 
através de 2 meios filtrantes (10 e 3 mícrons).

Remove em um único elemento

Borras, Vernizes e Resíduos de Oxidação
Partículas Sólidas
Umidade



Instalação
A instalação deve ser adequada a cada 
aplicação, respeitando-se as características 
dos equipamentos, viscosidade e 
temperatura de trabalho do óleo.

O Kit de instalação padrão, composto por 
conexões e mangueiras pode ser aplicado na 
maioria das instalações.

O equipamento deve ser fixado e abrigado 
contra jatos de água diretos.

Ler o manual de instalação e utilização antes 
de ligar o equipamento.



Troca de elementos
Presença de metais abrasivos na superfície dos elementos dos ternos: 1, 2, 4 e 6.

Formação de borras e vernizes na superfície dos elementos dos ternos: 3 e 5.

Formação de rachaduras por excesso de água no terno: 6. 



Troca de elementos
Saturação dos elementos com partículas sólidas e água.

Presença de metais abrasivos na superfície dos elementos na 1ª troca.

Quantidade menor de metais abrasivos na 2ª troca.

1ª Troca 2ª Troca



Teste de eficiência de limpeza
Término da safra Após 72 horas com SE100N-D100

Grau da 
contaminação não 
foi possível medir 
antes da aplicação

A contaminação foi 
reduzida a níveis 
mensuráveis



Resultados alcançados
Condição inicial Após instalação de SE100N-D100

Nível de limpeza do 
óleo depois de 
serviço de filtragem 
no equipamento

Nível de limpeza do 
óleo dentro da 
recomendação.
Foram feitas 3 trocas 
de elementos D100 



Nível de limpeza NAS 9. 

Teor de água < 500ppm. 

Períodos de troca/limpeza de filtros originais estendidos em até 3 vezes.

Redução dos custos com serviços de filtragem de óleo.

Aumento da confiabilidade.

Cliente satisfeito!!

Resultados alcançados


