
Filtro Hypoly
Uma fi na malha de tecido de poliéster 
como elemento fi ltrante renovável 
que combi na alta efi ciência, ótimo 
desprendimento e tolerância para um 
percentual de umidade elevado e vida útil 
prolongada.

Filtro Hypoly-HO
Uma fi na malha de tecido de poliéster 
como elemento fi ltrante renovável 
que combi na alta efi ciência e ótimo 
desprendimen to, com tratamento de 
superfície realça do que repele água e 
óleo. 

Filtro Hypoly-PTFE
Uma membrana PTFE de alta efi ciência 
laminada sobre o cartucho em poliéster 
padrão Hypoly, produzindo um fi ltro com 
ótimo desprendimento e alta efi ciên cia 
para partículas fi nas. Essa escolha de 
mídia é um excelente elemento fi ltrante 
para solucionar problemas de difícil 
fi ltragem. 

Filtro Polycell-120
Fibras sintéticas combinadas com 
celulose para proporcionar alta 
durabilidade. Exce lente resistência à 
abrasão e temperatura. 

Filtro Celltex-105
Elemento Filtrante a base de celulose 
que oferece alta efi ciência, resistência à 
abrasão e uma camada dupla com resina 
de baixa cura. 

Filtro Kartex
Feltro de Poliéster agulhado com 
membrana PTFE expandida. Capacidade 
e efi ciência máxima com características 
superiores de desprendimento. 
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Filtro Cartucho

A Dynamic Air oferece seis tipos diferentes de fi ltros cartucho 
Modu-Kleen para atender os mais variados usos dos coletores 
de pó. Agora você pode aperfeiçoar qualquer um dos seus 
fi ltros coletores de pó, ao nos deixar ajudá-lo a escolher o 
cartucho fi ltrante mais adequado para seu uso específi co. 
Depen dendo da temperatura do material, tamanho da 
partícula, umidade relativa e tipo de material manuseado, 
podemos fornecer o cartucho fi ltrante que melhor atende às 
suas necessi dades. 

Nossos cartuchos são versáteis, uma vez que todos 
utilizam a mesma estrutura de montagem e são totalmente 
intercambiáveis. Nossa equipe de vendas está pronta para 
ajudá-lo a escolher o fi ltro cartucho que melhor se adequa às 
suas necessidades. 
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