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As carcaças industriais da série CVS - HFSS foram desenvolvidas para 
filtração de grandes vazões, especialmente projetadas para uso com 
nossos cartuchos plissados de alto fluxo da série CVS - BHF       

Agora somos capazes de lidar com vazões de até 1000 m3/h, em um 
único recipiente com a instalação de várias unidades de cartuchos BHF 
alto fluxo  Ø6 ” em tamanhos de 20”, 40 ”e 60”em um espaço reduzido  
na configuração vertical ou horizontal. 

O design exclusivo de abertura única, garante uma operação de troca 
rápida, fácil e eficiente, além de garantir uma ótima vedação. 

Projetadas para grandes vazões, especialmente no tratamento de águas 
com resíduos, as carcaças HFSS requerem uma área pequena para 
instalação.  

São econômicas, versáteis e de fácil operação, quando comparado com 
carcaças de filtro tradicionais. 

A construção em aço inoxidável 304 ou 316, garante forte resistência à 
corrosão, além disso podem ser configuradas na posição vertical ou  
horizontal, para uma ampla gama de aplicações. 

Para grandes vazões acima de 1000m³/h, desenvolvemos sistemas  
combinados para atender a qualquer necessidade de filtração. 

Nossos sistemas com carcaças HFSS e cartuchos BHF de alta vazão, são 
projetados visando a maior eficiência, menor custo e tempo  nas      
operações de trocas e manutenção. 

Especificações Técnicas: 

• Diversos Tamanhos de carcaça disponíveis 

• Configuração variável da quantidade de cartuchos 
      de 2 a 24 elementos  Ø6”  X  20”; 40”  ou  60” 

• Construção em aço inox 304; 316; 316L; Aço Carbono 

• Acabamento interno polido ou jateado 

• Pressão de operação disponível até 30Bar (~400PSI) 

• Conexões  de entrada / saida de 1” até 24” padrões    
ANSI; DIN; JIS ou conexões BSP. Dreno 1”a 1”1/2 NPT 

• Vedações “Oring” em EPDM,VITON, PTFE ou Silicone 

 

     Opções de fechos disponíveis: 
       Tipo DL > Fechamento Davit Lid 

       Tipo AS > Fechamento por sistema de mola  

       Tipo SB > Fechamento por mola com contrapeso 

       Tipo SV > Tampa com sistema de abertura rápida 
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