
• Monofásico ou Trifásico
• Vazão regulável de 3 estágios
• Durabilidade do Filtro: 1 ano (uso contínuo)
• Opcionais: 
    Blidagem IP66; 
     Regenerador de Meio Filtrante com base UV

• Acabamento: Fórmica (várias cores)
• Meio filtrante Carvão Ativado com ativação básica
• Para ambientes de até 40 m

Usos e Aplicações
• Controle de Gases (VOC’s) e Particulados em 
escritórios e departamentos comerciais
• Câmaras de Pintura

Fabricante
NaturalAr

Ficha Técnica
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Para controle de Gases, Amônia, VOC´s, Fumaça 
de Cigarro, MTBE, Gás Sulfídrico (H2S), Cloro, etc..

 ess e te iloro s c d oe  d G o al bp inm ee tx eE

Equipamento: Purificador de Ar para Plotters 
Assunto: Procedimentos de Instalação
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Objetivo:
do purificador de ar que poderá ser instalado com as impressoras 
de grande formato (Plotters). Este dispositivo foi aprovado pelos  
órgãos competentes, através de laudos técnicos, para eliminar 
odores indesejáveis no ambiente de trabalho devido a evaporação  
de solventes.
Descrição: Trata-se de um dispositivo constituído de uma bomba de 
sucção com elemento filtrante a base carvão ativado. Na figura 
abaixo podemos ver os procedimentos de montagem e instalalação.

 Este informativo tem por objetivo orientar a instalação 

Inicie o processo de 
instalação retirando as 

tampas traseiras do 
Plotter. Você deverá 

observar a existência 
dos furos para a 

exaustão na parte de 
trás do equipamento

Em seguida, fixe  o 
cotovelo em forma de 
“L” no furo da direita 
do equipamento com 
a utilização dos 4
parafusos originais

Fixe o 
tubo de 

PVC 
junto a  

luva e a 
conexão 

em “T”
Conecte o 
tubo flexível

Conecte a 
outra ponta do 
tubo flexível 
nas conexões 
e no 
purificador

Peças que compõem o conjunto do purificador

Conecte a outra ponta do tubo flexível 
nas conexões e no purificador

Coloque o purificador no local onde 
deverá ficar em definitivo, abaixe as 
travas das duas rodinhas dianteiras, 
ligue o plug do cabo em 220V e ligue a 
chave geral ao iniciar qualquer tipo de 
impressão

Para substituir o 
elemento
filtrante, 
basta levantar a
levantar a tampa 
superior
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