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modelo P-TVF-0XXXX 011 004

TERMO VÁCUO COM FILTRAGEM ABSOLUTA
INCORPORADA NO MESMO CHASSI
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 “TERMOVACUO” para tratamento 
de óleos lubrificantes, hidráulicos 
e isolantes com vazão de até: 

Modelo Vazão

P-TVF-01700 011 - 004

P-TVF-02000 011 - 004

P-TVF-03000 011 - 004

P-TVF-04000 011 - 004

P-TVF-05000 011 - 004

1.650 lph

1.990 lph

2.800 lph

4.080 lph

4.890 lph

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS:
equipamento apropriado para óleos lubrificantes, hidráulicos e isolantes;
dimensões aproximadas: 

motor elétrico, 440V, 380V ou 220V, 60Hz; 3φ;
filtro de entrada: Filtro nominal;
filtro de saída: Filtros absolutos, em série, β11 = 1.000 e β4 = 1.000, com indicadores de 
saturação.
painel de comando: em conformidade com NR10, feito em caixa de aço carbono, porta 
com fechamento por chave, chave geral, botão de parada de emergência, iluminação de 
indicação de painel energizado. 

base: 1.700 x 1.000 mm;
altura: 1.650 mm;
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ESCOPO DO FORNECIMENTO:
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aparelho montado em base de aço reforçada, possui bandeja para coleta de 
eventuais pequenos derramamentos de óleo;
fornecido com válvulas de entrada e saída, e respectivas conexões com engate 
rápido para adaptação de mangueiras; 
bomba de vácuo, de palhetas rotativas, vazão de até 75m3/h; 
equipamento de operação automatizada, com sinalização visual ou sonora, 
alertando da necessidade de intervenção;
equipamento montado a partir de componentes comerciais, comprados no 
mercado;
garantia contra defeitos pelo período de 1 (um) ano do faturamento ou 6 (seis) 
meses do startup, o que ocorrer primeiro;
equipamento fornecido e testado, pronto para uso, plug and play. Sendo as 
instalações elétricas e hidráulicas por conta do cliente;
partida técnica e treinamento de operadores inclusos no escopo.

APLICAÇÕES:
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Remoção de água dissolvida e água livre de óleos lubrificantes, hidráulicos e isolantes. 

OPERAÇÃO:
O óleo em tratamento terá a sua temperatura estabilizada entre 60ºC e 65ºC e será 
submetido a uma câmara de vácuo em um processo de spray, facilitando a remoção da água 
dissolvida e livre. 

O resultado deste processo é óleo isento de água dentro dos limites de saturação, 
normalmente 60% deste. Se a operação ocorrer em circuito fechado a remoção de água será 
mais eficiente, pois o óleo será submetido continuamente ao processo, obtendo-se com isto 
resultados próximos de 10% do nível de saturação.
OBS: equipamento robusto para serviço pesado e uso contínuo. 


