


Os filtros T.R.A.P. da Donaldson são os ÚINICOS para respiros no mercado que

literalmente tiram o vapor úmido da entrada de ar e exalam a umidade de volta para

a atmosfera no ciclo de fluxo externo. O filtro regenera continuamente sua

capacidade de retenção de água.

NENHUMA umidade escapa da Proteção Avançada
Termicamente Reativa (T.R.A.P.). Na verdade, ele remove a
umidade relativa a níveis menores que 15%! A filtração com
T.R.A.P. reage instantaneamente a condições térmicas,
bloqueando completamente a umidade.

Água significa problema

E tem um modo furtivo de entrar em seu circuito hidráulico.Anão
ser que você tenha o Filtro Donaldson T.R.A.P. em guarda
permanente em seu sistema.

Assim como o nome sugere, ele CAPTURA a água antes que
ela entre, e ainda restringe o fluxo de ar e deixa o seu
reservatório hidráulico RESPIRAR.

Filtros para respiros T.R.A.P. duram mais. E seu orçamento
também.

O filtro T.R.A.P. na verdade exala a umidade para fora, o que
significa que você não vai precisar trocar o filtro devido à
saturação da água, diferente dos filtros dessecantes que
requerem troca frequente.

O material filtrante patenteado do T.R.A.P. regenera sua capacidade de retenção de água,
levando a uma vida útil muito mais longa. Em testes competitivos, executor mais de 3000
ciclos, enquanto filtros com sílica gel perderam eficiência em menos de 2000 ciclos.

Vida prolongada (exala a umidade e renova
sua capacidade de retenção em cada ciclo).

Reage instantaneamente a condições no
circuito hidráulico, criando uma barreira
contra a umidade sem interromper o fluxo
do ar.

Reduzidas horas de trabalho.

Barreira termorreagente que remove níveis
de umidade relativa a menos de 15%.

Bloqueio superior de umidade e filtração de
partículas menores que 3 mícrons em 97%.

Vida mais curta (devido à saturação do material filtrante), levando a
reposições freqüentes.

Requer uma exposição prolongada ao ar corrente antes que a
absorção inicie. Restringe o fluxo de ar e aumenta a pressão.

Aumento de horas de trabalho.

Material filtrante absorvente que perde capacidade de retenção com
cada ciclo.

Menor bloqueio efetivo de umidade e filtração de partículas.

Sujeito a congelamento no inverno.Não congela no inverno.



O filtro “inspira” ar contendo vapor úmido.

O filtro T.R.A.P. tira umidade do ar que entra,
permitindo apenas que o ar seco entre no circuito.

Durante o ciclo de “exalação”, o filtro T.R.A.P. permite
o fluxo de ar externo sem restrições.

Minimizar a água no seu sistema

A saída do ar seco recolhe a umidade retida pelo filtro
T.R.A.P. durante a entrada, e a devolve para o
ambiente – total regeneração da capacidade de
retenção de água do filtro T.R.A.P.
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