
MIX-CDIS112
O cabeçote duplo com desvio de 50 psi foi projetado especificamente 
para aplicações em linha que não podem perder fluxo e para circuitos 
em que a bomba não está equipada com um desvio interno. O desvio 
não são recomendado para a maioria das outras aplicações de passe 
único, pois os fluidos não serão filtrados se o sistema for deixado 
acidentalmente no modo de desvio.

Os filtros Clean Solutions fornecem limpeza insuperável de fluido em 
uma única passagem. Os cabeçotes dos filtros têm uma construção 
robusta em alumínio com inserções de aço para minimizar a ligação 
metal-metal, ou escoriações, entre o cabeçote e o filtro. As vedações 
Viton® são usadas para manter a compatibilidade com a maioria dos 
fluidos.

CARACTERÍSTICAS

•  Válvula de desvio de 50 PSI
•  O indicador de serviço visual de 50 PSI pode ser montado

em ambos os lados da cabeça trocando com uma placa
de vedação.

•  Pode ser facilmente instalado em coletores Clean
Solutions na fábrica ou no campo.

 

APLICAÇÕES

•  Circuitos de filtragem que não perdem fluxo (lubrificante em linha).

•  Circuitos em que a bomba não está equipada ou não pode 
ser desviada.

•  O desvio não é recomendado para a maioria das aplicações
de transferência de passe único.

Conexão 1 ½" SAE de 4 parafusos

Quantidade de filtros * 2

Max. fluxo Gama ** 473 lpm

Compatibilidade com fluidos Todos os combustíveis diesel e lubrificantes

Pressão no trabalho 350 psi

Pressão nominal 800 psi

Temperatura de operação -40 to 118 °C

Indicador Visual de Serviço 50 psi

Construção Cabeça de alumínio com insertos 
de aço roscado e vedações Viton™

Filtros Compatíveis MIX-FAP4M, MIX-FAP7M, 
MIX-FAP20M e MIX-FAP25M

ESPECIFICAÇÕES

Soluções para combustíveis limpos e lubrificantes

Cabeçote duplo com
desvio de 50 psi

 

* Filtros vendidos separadamente
** A taxa de vazão real varia de acordo com a viscosidade do fluido,

pressão de bombeamento e carga do filtro.
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•  Instale no lado de pressão da bomba com as setas apontando na direção do fluxo 
•  Se necessário, use vedante de rosca para instalar conexões de tubo para converter a cabeça em conexões existentes
•  Instale as cabeças de filtro no sistema de acordo com os códigos e regulamentos locais 
•  Os parafusos do indicador e das placas cegas têm diferentes comprimentos, para evitar confusões 
•  Certifique-se de que a superfície de vedação esteja limpa e, em seguida, lubrifique levemente os o-rings na cabeça e no filtro 
•  Permita folga de 38,1 mm para trocar filtros.  
•  Não para uso em aplicações de alta pressão (acima de 350 psi)   

• Use com os modelos de filtro Clean Solutions MIX-FAP4M, MIX-FAP7M, MIX-FAP20M e MIX-FAP25M
• Faça a manutenção do filtro quando o fluxo diminuir ou for atingida uma pressão diferencial predeterminada
• Quando uma cabeça dupla for usada, sempre troque os dois filtros, usando o mesmo modelo de filtro para ambos.
• Ao adicionar absorvedores de água, conecte duas cabeças duplas em série com os filtros de partículas primários e os
   filtros de absorção de água segundo
• Isole a cabeça e alivie a pressão antes da manutenção
• Solte o filtro girando no sentido anti-horário usando a chave de cinta
• Instale o filtro limpo girando no sentido horário, aperte meia volta depois das sedes do filtro na gaxeta. 
   Use a chave de cinta, se necessário, mas não aperte demais
• Descarte o filtro usado adequadamente

 

INSTALAÇÃO

PEÇAS DE SUBSTITUIÇÃO E CALENDÁRIO DE MANUTENÇÃO
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DIREÇÃO
DO FLUXO

57.7
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[2.00]

1 1/2”
SAE 4-BOLT

CÓDIGO 61 FLANGE

PORTA
INDICADORA

19.05 [.75]

3/8 -16 UNC
4-PLACES

DIMENSÕES

+55 (17) 3525-5110

Solicite seu orçamento:


