
 
 
 

 

 

 

 

Filtration Products 

Ficha Técnica  de Utilização 
 
Instruções para a regeneração dos cartuchos de filtração 
BECO PROTECT® PG e BECO PROTECT FS 

 

  
Cartuchos de Filtração de Profundidade  

 
 

Regeneração 
  

Devido à sua excecional estabilidade mecânica, 
química e térmica, os cartuchos de filtração de 
profundidade BECO PROTECT PG e FS são laváveis 
em contracorrente à temperatura ambiente até 
300 kPa, 3 bar ou a 80 °C até 200 kPa, 2 bar. Estes 
valores de pressão não devem ser excedidos. 

Os cartuchos de filtração de profundidade BECO 
PROTECT PG e FS devem ser sempre lavados da 
seguinte forma após cada filtração: 

- Esgotar o housing. 

- Lavar com água fria na direção oposta à da 
filtração durante pelo menos 2 minutos. Se 
possível, o fluxo da lavagem deve ser 

1 − 1,5 vezes superior à do fluxo da filtração 
anterior. Deve-se ajustar a contrapressão para 
50 kPa, 0,5 bar. 

- De seguida lavar com água quente a 80 °C no 
sentido oposto ao da filtração durante pelo menos 
5 minutos. Aqui também o fluxo da lavagem deve 

ser 1 − 1,5 vezes superior ao do fluxo da filtração 
anterior. Em seguida, fazer circulação durante 
15 a 30 minutos. Ajustar a contrapressão para 
50 kPa, 0,5 bar. Deixar a água quente no housing 
durante a noite e enxaguar novamente com água 
quente na manha seguinte por aproximadamente 
2 minutos. 

- A limpeza química é possível devido à estabilidade 
do cartucho. A fim de aumentar a vida útil do 
cartucho de filtração, a Eaton recomenda este tipo 
de limpeza quando a eficácia da regeneração 
diária diminui. Por esta razão, verifique a pressão 
inicial todos os dias antes de iniciar o processo de 
filtração. 

Informações sobre a limpeza química podem ser 
encontradas na Ficha Técnica de Aplicação 11 A 4.7 
que descreve o procedimento de limpeza especial 
para os cartuchos de filtração de profundidade 
BECO PROTECT PG e BECO PROTECT FS. 

 Nota 
  

Para se obter melhores resultados de regeneração os 
cartuchos de filtração devem ser lavados em 
contracorrente na direção oposta à da filtração. Se 

possível, o fluxo da lavagem deve ser 1 − 1,5 vezes 
superior à do fluxo da filtração. A eficácia pode ser 
ainda maior deixando o cartucho de filtração no 
housing com água quente durante a noite após se ter 
procedido à lavagem indicada acima, sendo que no 
dia seguinte se deve voltar a enxaguar o cartuxo com 
água quente por aproximadamente 2 minutos. 

Certifique-se de que a água utilizada para a lavagem 
está livre de partículas de corrosão, calcário e outras 
impurezas. 

Por segurança, a Eaton recomenda filtrar a água de 
lavagem como medida de precaução. Fazer coincidir o 
tamanho de poro do filtro utilizado na filtração da água 
com o do filtro a ser lavado 

Se os cartuchos de filtração forem esterilizados com 
vapor, o vapor também deverá ser filtrado. Cartuchos 
de filtração em aço inox sintetizado com uma taxa de 
retenção de 10 μm são os adequados para esta 
finalidade. 

A Eaton terá todo o gosto em responder a quaisquer 
outras perguntas que possam ter. Poderá ligar para o 
gestor de vendas da sua área ou entrar em contato 
diretamente com o departamento de tecnologia da 
Eaton: +49 6704 204-0 



   

 

 

América do Norte 
44 Apple Street  
Tinton Falls, NJ 07724 

Número gratuito: 800 656-3344 
(somente na América do Norte) 

Telf: +1 732 212-4700 
 

 

 

Europa/África/Médio Oriente 
Auf der Heide 2 
53947 Nettersheim, Alemanha 

Telf: +49 2486 809-0 
 

Friedensstraße 41 
68804 Altlußheim, Alemanha 

Telf: +49 6205 2094-0 
 

An den Nahewiesen 24 
55450 Langenlonsheim, Alemanha 

Telf: +49 6704 204-0 

Grande China 
No. 7, Lane 280, 
Linhong Road 
Changning District, 200335 
Shanghai, China 

Telf: +86 21 5200-0099 
 

 

 

Ásia-Pacífico 
100G Pasir Panjang Road 
#07-08 Interlocal Centre 
Singapura 118523 

Telf: +65 6825-1668 

Para mais informações, por favor 

nos envie um e-mail para 

filtration@eaton.com ou visite 

nosso site www.eaton.com/filtration 
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