
Soluções em Filtração  

Informações para Pedido - Codificação 

Principais Características 

Aplicações Típicas 

Filtro Bag BOS Pro - para Serviços Pesados 

Meio Filtrante          
Alta Eficiência (98%) 

Micragem (Raiting) (μ) 

  3 5 10 25 35 50 75 100 

Poliipropileno ● ● ● ● ● ● ● ● 

Meio Filtrante / 
Modelo 

Micragem 

(μ) 
Cover  

Dimensões do Bag  
Tam.    Diâm.    Altura 

Tipo de Aro Opções 

 

Selecionar 
conf. Tabela 

acima           
(3a 100) 

  1 7" 16" Polipropileno=P 100% Termosoldado= WE 

Polipropileno= Polipropileno=P 2 7" 32"   

BOSPRO       

           

            

            BOSPRO       25                                    P                      2           P                   WE 

Exemplo 

Condições de Operação  

Pressão Diferencial: (p/substituição) 
Recomendado: …….. 15PSI (1,0bar) 
Máximo: …………….... 35PSI (2,5bar) 
Vazão máx. (livre): Tam. # 1 - 20 m3/h 
                                   Tam. # 2 - 40 m3/h 

•  Sistemas de amina de refinaria  

•  Envaze de água potável   

•  Tintas  •Produtos Químicos 
•  Xarope de milho  •Óleo vegetal   
•  Água de resfriamento 

Os inovadores filtros Bag BOS Pro de classificação absoluta (98%),  
sem costura e com design avançado, proporcionam vida útil prolongada 
e maior eficiência, alcançando uma filtragem de maior profundidade em 
relação aos bags convencionais. Com a inserção de microfibra semi-
rígida, a capacidade de retenção dos contaminantes é aumentada 
proporcionando uma filtragem absoluta. 

• As bolsas de vida prolongada BOS Pro contêm um cartucho de microfibra     
semi-rígido que garante até quatro vezes a vida útil do filtro em relação as 
bolsas padrão BOS, sendo ideais para aplicações de alta pureza. 

• Meio filtrante em polipropileno com classificação absoluta, de micragens           
3 a 100 micra para alta eficiência e qualidade consistente. 

• As microfibras ligadas termicamente não contêm cola, adesivo, resina ou 
silicone. 

• Livre de contaminantes para eliminar crateras proporcionando melhores 
resultados de superfície. 

• Anel injetado em polipropileno, soldado termicamente a bolsa, cria uma 
vedação hermética dentro da carcaça, evitando por completo o desvio do 
líquido (by pass). 

• Temperatura máxima de operação: 71⁰C 

• Construção sem costuras com padrão de tamanhos # 1 e 2 
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