Separador de
Condensado

Separadores de condensado para ar comprimido
A linha de separadores de condensado Fargon destina-se a remoção com eficiência e economia de
condensados provenientes da linhas de ar comprimido.
São aplicados após resfriadores de ar comprimido (linha AFC / AC Fargon) e também como
preparação do ar comprimido para posterior tratamento com filtros / secadores
Fornecidos com diversas opções de dreno (manual / bóia / eletronico temporizado) e diversos
tamanhos, atendem a linhas de ¼” até 6” (maiores sob consulta).

Linha básica – com ou sem elemento filtrante incorporado





Carcaça em liga de
zinco/alumínio fundido
leve e compacta
Elemento filtrante em
polipropileno
sinterizado 50 µ

Modelo com
elemento filtrante

Modelo sem
elemento filtrante

Capacidade
@ 7 bar

Pressão máxima

Conexões

PRT F74G-4AN-AD3

SEP F74G-4GN-ADN

50 pcm

17,2 bar (250 psi)

½” NPT

PRT F74G-6AN-AD3

SEP 74G-6GN-ADN

80 pcm

17,2 bar (250 psi)

¾” NPT

PRT F17-800-A3DA

SEP F17-800-AXDG

140 pcm

17,2 bar (250 psi)

1” NPT

PRT F17-B00-A3DA

SEP F17-B00-AXDG

350 pcm

17,2 bar (250 psi)

1.1/2” NPT

PRT F18-C00-A3DA

SEP F18-C00-AXDA

470 pcm

17,2 bar (250 psi)

2” NPT

Acessórios: dreno automático, indicador de nível de condensado lateral

Linha alta capacidade



Carcaça em aço carbono classificado (sob encomenda em aço
inox)



Conexões de entrada e saída de 1.1/2” a 8” (roscadas ou
flangeadas)



Dreno automático tipo bóia ou eletronico temporizado (opcional
dreno modelo Drain All)



Pressão máxima operação: 10 bar (maior sob consulta)



Norma fabricação: ASME sec. VIII – div.1 (com prontuário NR-13
nos modelos aplicáveis)



Sob encomenda fabricamos:
- separadores de condensado mediante desenho
- pintura especial
- ensaios de radiografia / ultra som / liquido penetrante por inspetor
qualificado nivel Petrobrás, etc
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