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ULTRAFILTROS DE CARTUCHO FIBRA OCA 
 
Ultrafiltros de cartucho tipo fibra oca que oferecem uma incrível barreira microbiológica, com grau de 
filtração de até 10 nano (0,01 micron). Resistentes ao cloro livre presente na água (até 2ppm) e outros 
produtos compatíveis com o PVDF. 
 
Aplicações: 
 Polimento final na saída de água tratada em 

sistemas purificadores de água por osmose 
reversa; 

 Polimento final na saída de sistemas de 
filtração que necessitem de níveis mais 
exigentes de controle microbiológico da água 
tratada; 

 Purificação de água da rede ou de poço, como 
barreira microbiológica. 

 
Marca: 

 
 

LINHA DE FILTROS PREMIUM 
 

ULTRAFILTROS FIBRA OCA 

 
 
Modelos disponíveis: 

ESPECIFICAÇÕES      
CÓDIGO MF.UF2510V0L MF.UF2510V1L MF.UF4510V1L MF.UF4520V1L MF.UF2510V2L 
MARCA IPABRAS IPABRAS IPABRAS IPABRAS IPABRAS 
TIPO DE CARTUCHO Cartucho para 

carcaça 2.5x10”. 
Topo com pino de 
encaixe com duplo 
anel de vedação. 

Cartucho para 
carcaça 2.5x10”. 
Encaixe universal 
para carcaças deste 
tamanho, com anel 
único de topo. 

Cartucho para 
carcaça 4.5x10”. 
Encaixe universal 
para carcaças deste 
tamanho, com anel 
único de topo. 

Cartucho para 
carcaça 4.5x20”. 
Encaixe universal 
para carcaças deste 
tamanho, com anel 
único de topo. 

Filtro em linha com 
conexões de 
entrada e saída tipo 
engate rápido ¼” 
pino macho. Não 
precisa de carcaça. 

MATERIAL CONSTRUTIVO FIBRA OCA PVDF FIBRA OCA PVDF FIBRA OCA PVDF FIBRA OCA PVDF FIBRA OCA PVDF 
GRAU DE FILTRAÇÃO 
NOMINAL 

até 10 nano 
(0.01 micron) 

até 10 nano 
(0.01 micron) 

até 10 nano 
(0.01 micron) 

até 10 nano 
(0.01 micron) 

até 10 nano 
(0.01 micron) 

DIAMETRO 2.5” (68mm) 2.5” (68mm) 4.5” (114mm) 4.5” (114mm) 67mm 
ALTURA 10” (254mm) 10” (508mm) 10” (254mm) 20” (508mm) 267mm 
VAZÃO NOMINAL 280 litros/hora 280 litros/hora 1500 litros/hora 3000 litros/hora 120 litros/hora 
PRESSÃO MÁXIMA 60psi (4bar) 60psi (4bar) 60psi (4bar) 60psi (4bar) 60psi (4bar) 
PAÍS DE ORIGEM CHINA CHINA CHINA CHINA CHINA 

 
INSTRUÇÕES DE USO E DADOS: Posicione o filtro numa carcaça adequada e enxágue por, no mínimo, 5 minutos antes do primeiro uso. Utilize 
este filtro com água microbiologicamente segura e desinfetada. Não indicado para purificação de água para consumo humano. 
Recomendado apenas para refil sistemas de tratamento de água, atendendo às especificações do fabricante do equipamento. Material: 
fibra oca de PVDF. Validade: indefinida, produto não perecível.Nomenclaturas também comuns para este produto: filtro para água, 
elemento filtrante para água, filtro de fibra oca, ultrafiltro, ultrafiltro de fibra oca, cartucho de fibra oca para água.Os valores referentes à 
produção nominal e grau de filtração nominal são valores iniciais esperados, obtidos em testes de bancada e podem variar em função da 
pressão, temperatura e características físico-químicas do meio fitrado disponível no cliente, das manutenções preventivas do tempo de uso. 

  


