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Elementos filtrantes

Características

 ▶ Meios filtrantes feitos de material de fibra de vidro 
(opcional de absorção de água), papel de filtragem, tela 
metálica, não-tecido e velo de fibra metálica para várias 
áreas de aplicação. Informações sobre as configurações 
de materiais filtrantes no RD 51548

 ▶ Meios filtrantes limpáveis de tela metálica
 ▶ Pureza de óleo atingível até ISO 10/6/4 (ISO 4406)
 ▶ Alta retenção de sujeira e capacidade de filtragem graças 

à tecnologia de fibra de vidro de múltiplas camadas e ao 
mesmo tempo à baixa pressão diferencial inicial

 ▶ Linha de produtos abrangente para fluidos não basea-
dos em óleo mineral

 ▶ Elementos filtrantes com alta estabilidade de pressão 
diferencial

 ▶ Tamanho nominal 0040 … 2500
 ▶ Pressão diferencial de 30 ou 60 bar
 ▶ Malha de filtragem a partir de 1 µm
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Códigos para pedidos  
de elemento filtrante

01 02 03 04 05 06 07

1. ‒ ‒ 0 ‒

Tipo de construção
01 Elemento filtrante (para faixas de temperatura admissíveis, consulte “Dados técnicos”) 1.

Tamanho nominal
02 de acordo com DIN 24550 0040

0063
0100
0160
0250
0400
0630
1000

conforme Standard Hengst 0045
0055
0120
0130
0150
0200
0270
2000
2500

Malha de filtragem em μm

03 Nominal Tela metálica em aço inoxidável G, limpável G10
G25
G40
G60
G100
G200
G500
G800

Papel P, não reutilizável, não lavável
Configurável somente com pressão diferencial máx. de 60 bar [870 psi]
Não disponível em combinação com o material aço inoxidável

P10
P25

Material não-tecido, não lavável VS25
Absoluto
(ISO 16889)

Material de fibra de vidro H...XL, não reutilizável, não lavável
Apenas disponível em combinação com o material aço inoxidável

H3XL
H6XL
H10XL
H20XL

Material de fibra de vidro PWR... Geração 5, não reutilizável, não lavável
Não disponível em combinação com o material aço inoxidável

PWR1
PWR3
PWR6
PWR10
PWR20

Velo de fibra metálica M, não reutilizável, não lavável M5
M10

Absorvente de água AS, não reutilizável, não lavável
Configurável somente com pressão diferencial máx. de 30 bar [435 psi]
Apropriado somente para uso em fluidos HLP e HEES

AS3
AS6
AS10
AS20
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Códigos para pedidos  
de elemento filtrante

01 02 03 04 05 06 07

1. ‒ ‒ 0 ‒

Pressão diferencial
04 diferencial de pressão máximo admissí-

vel do elemento filtrante
30 bar [435 psi] A
60 bar [870 psi], configurável apenas com tamanhos selecionados D

Versão do elemento
05 Adesivo Adesivo padrão 0

Adesivo especial, melhor resistência a temperaturas e fluidos
Configurável apenas em conjunto com a vedação FKM H

Material Material padrão 0
Aço inoxidável
Configurável apenas em conjunto com o adesivo especial e vedação FKM V

Válvula bypass
06 sem 0

Vedação
07 NBR M

FKM V

Outras malhas de filtragem e materiais de vedação disponíveis sob consulta.
Para mais informações sobre as configurações de materiais filtrantes da Hengst, consulte o RD 51548.
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Descrição do produto

O elemento filtrante é o componente central de um filtro 
industrial. Aqui é realizada a filtragem propriamente dita. 
As características essenciais de filtragem, como capaci-
dade de retenção, retenção de sujeira e perda de pressão 
são determinadas com base nos elementos filtrantes 
usados e seu meio filtrante. Os elementos filtrantes da 
Hengst são utilizados na filtragem de fluidos hidráulicos 
sob pressão em sistemas hidráulicos, assim como de 
lubrificantes, fluidos industriais e gases.

Elementos filtrantes são constituídos por um composto de 
meios filtrantes plissados em estrela (3), sendo colocados 
ao redor de um tubo de sustentação perfurado (2). 

No caso das versões especiais, mais um cesto de proteção 
(4), também perfurado, é colocado sobre a manta filtrante.

O elemento filtrante é vedado no sentido longitudinal por 
meio de um adesivo de dois componentes e o tubo de 
sustentação e a manta filtrante são interligados com o uso 
de dois discos terminais (1). 

O cesto de proteção (4) responde por um fluxo mais uni-
forme ao redor da manta filtrante e, por outro lado, ofe-
rece proteção mecânica contra danos externos.

A vedação do elemento filtrante frente à carcaça do filtro é 
obtida por meio de uma ou duas vedações. O fluxo normal-
mente ocorre de fora para dentro.

Todos os primeiros elementos filtrantes da linha preferen-
cial da Hengst são constituídos por componentes isentos 
de zinco, prevenindo dessa forma a formação de sabão de 
zinco, principalmente aquando do uso de fluidos que 
contenham água (HFA/HFC) e óleos sintéticos.

O uso de elementos filtrantes isentos de zinco evita o 
“entupimento” prematuro e, consequentemente, aumenta 
significativamente a vida útil do elemento.

Isso permite a aplicação universal de elementos filtrantes 
da Hengst para fluidos hidráulicos e lubrificantes.
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geral
Condições de armazenamento – Vedação NBR   °C [°F] ‒40 … +65 [–40 … +149]; humidade relativa máx. 65 %

– Vedação FKM °C [°F] ‒20 … +65 [–4 … +149]; humidade relativa máx. 65 %
Material – Tampa do elemento filtrante Poliamida, aço estanhado ou alumínio estanhado

– Base do elemento filtrante Poliamida, aço estanhado ou alumínio estanhado
–  Cesto de proteção do 

elemento filtrante
Aço estanhado

– Vedações NBR ou FKM

Dados técnicos  
(para aplicações fora dos parâmetros, entre em contato conosco!)

hidráulico
Direção de filtragem de fora para dentro
Pressão diferencial máxima bar [psi] 30 [435] ou 60 [870]

Compatibilidade com fluidos hidráulicos permitidos 

Fluido hidráulico Classificação Materiais de 
vedação adequados

Adesivo adequado Normas

Óleo mineral HLP NBR Padrão DIN 51524
Biodegradável –  não solúvel em 

água
HETG NBR

VDMA 24568
HEES FKM

– solúvel em água HEPG FKM VDMA 24568
Dificilmente inflamável – sem água HFDU, HFDR FKM VDMA 24317

– com água HFAS NBR
DIN 24320

HFAE NBR
HFC NBR VDMA 24317

 Avisos importantes em relação aos fluidos hidráulicos!
 ▶ Mais informações e indicações para utilização de outros fluidos 
hidráulicos, ver folha de dados 90220 ou sob pedido!

 ▶ Retardador de chamas – com água: devido a possíveis reações 
químicas com materiais ou revestimentos da superfície dos 
componentes da máquina e da instalação, o tempo de parada 
desses fluidos hidráulicos pode ser menor que o esperado.  

 

Material do filtro de meio filtrante de papel não deve ser usado, 
em vez disso, devem ser usados os elementos filtrantes com fibra 
de vidro.

 ▶ Biodegradável: Ao usar materiais do filtro feitos de meio filtrante 
de papel, a vida útil do filtro pode ser menor do que a esperada 
devido a incompatibilidade de material e ondulação.

Faixa de temperatura de operação °C [°F]

Configuração de materiais 
filtrantes

Letra de 
identificação

Material de vedação NBR “M”
Adesivo (padrão) “0”
Material (padrão) “0”

Material de vedação FKM “V”
Adesivo (padrão) “0”
Material (padrão) “0”

Alta temperatura “HV-V”
Adesivo (padrão) “H”
Material (padrão) “V”

Aquasorb AS… ‒0 … +100 [32 … +212] ‒0 … +100 [32 … +212] não configurável
Tela metálica em aço 
inoxidável G… ‒40 … +100 [–40 … +212] ‒20 … +100 [–4 … +212] ‒20 … +170 [–4 … +338]

Material de fibra de vidro 
H...XL H...XL ‒40 … +100 [–40 … +212] ‒20 … +100 [–4 … +212] ‒20 … +160 [–4 … +320]

Material de fibra de vidro 
PWR... PWR... ‒40 … +100 [–40 … +212] ‒20 … +100 [–4 … +212] não configurável

Velo de fibra metálica M… ‒40 … +100 [–40 … +212] ‒20 … +100 [–4 … +212] ‒20 … +170 [–4 … +338]
Papel de filtragem P… ‒40 … +100 [–40 … +212] ‒20 … +100 [–4 … +212] não configurável
Material não-tecido VS… ‒40 … +80 [–40 … +176] ‒20 … +80 [–4 … +176] ‒20 … +80 [–4 … +176]

Faixa de temperatura de operação admissível, em função da combinação de materiais

Para temperaturas de até 170 °C é necessária a configuração de alta temperatura “...HV-V”.
Isto significa:

 ▶ Adesivo do elemento filtrante (especial) “H”
 ▶ Material do elemento filtrante (aço inoxidável) “V”
 ▶ Material de vedação (FKM) “V”



6/10 Elementos filtrantes | Tipo 1., conforme DIN 24550 e padrão Hengst

Hengst Filtration GmbH, RP 51515, Edição: 2023-02

 Aviso:
 ▶ Em uma partida a frio, o valor do sinal predefinido do 

indicador de manutenção óptico pode ser excedido 
devido à alta viscosidade.  
Após ser atingida a temperatura de operação, o indi-
cador mecânico-óptico pode ser confirmado manual-
mente. O sinal elétrico cessa após ser atingida a 
temperatura de operação. 

 ▶ Se o indicador de manutenção não for observado, o 
aumento da pressão diferencial desproporcional pode 
danificar (romper) o elemento filtrante.

 ▶ As especificações sobre as características de retenção 
de sujeira referem-se exclusivamente aos resultados de 
medição obtidos sob condições de laboratório, con-
forme norma ISO 16889. Esses podem desviar-se 
dessas medições por causa do grande número de 
fatores de influência nas aplicações reais.  

De acordo com o que há de mais avançado, espera-se 
que os produtos que atinjam uma capacidade mais 
alta de retenção de sujeira de acordo com a 
ISO 16889 com uma relação de filtragem equivalente 
ßx(c) também a atinjam em condições reais.

 ▶ A garantia perde a sua validade, em caso de alterações 
do objeto de entrega, pelo cliente ou terceiros, de mon-
tagem, instalação, manutenção, reparo, utilização 
inadequadas ou sujeito a condições ambientais que 
não correspondam às nossas condições de montagem.

 ▶ As características técnicas, como índice de retenção e 
retenção de sujeira são determinadas a uma tempera-
tura de 40°C +/-5°C.

  ATENÇÃO!

 ▶ Os filtros são recipientes pressurizados. Antes de 
abrir a carcaça do filtro, deve-se verificar se a pressão 
do sistema no filtro foi reduzida à pressão ambiente. 
Somente então a carcaça do filtro pode ser aberta 
para manutenção.

 ▶ Os elementos filtrantes devem ser desembalados fora 
de zonas ATEX

Montagem, comissionamento, manutenção

Quando é que o elemento filtrante tem que ser substitu-
ído ou limpo?
Quando a pressão dinâmica ou pressão diferencial ajus-
tada no indicador de manutenção é atingida, o botão 
vermelho do indicador de manutenção mecânico-óptico 
fica aparente. Na presença de um elemento de comutação 
eletrônico, ainda há um sinal elétrico. Neste caso, o ele-
mento filtrante deve ser substituído ou limpo.
Se o filtro não tiver um indicador de manutenção, reco-
mendamos substituir ou limpar os elementos filtrantes 
após um período máximo de 6 meses.

Substituição do elemento filtrante
 ▶ Para filtros simples:  

Desligar a instalação e aliviar a pressão do filtro.
 ▶ Para filtros duplos:  

consulte as instruções de manutenção aplicáveis de 
acordo com a folha de dados. 

As instruções detalhadas para substituição de elementos 
filtrantes estão disponíveis para consulta na folha de 
dados correspondente da série de filtros.

Meio ambiente e reciclagem

 ▶ O elemento filtrante usado deve ser descartado 
de acordo com as respectivas regulamentações legais 
de proteção ambiental específicas do país.
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Diretivas e estandardização

Uso em áreas potencialmente explosivasde acordo com a diretiva 2014/34/CE (ATEX):

Os elementos filtrantes não são equipamentos nem componentes no sentido da diretiva 2014/34/UE e não 
recebem nenhuma marca CE.
A análise de riscos de ignição comprovou que esses elementos filtrantes não apresentam fontes de ignição 
próprias de acordo com a norma DIN EN ISO 80079-36.

Os elementos filtrantes podem ser usados nas seguintes áreas potencialmente explosivas:

  ATENÇÃO!

 ▶ Para uso dos elementos filtrantes em áreas potencial-
mente explosivas, a adequação ATEX do filtro com-
pleto é um requisito obrigatório.

 ▶ Condutividade do fluido: pelo menos 300 pS/m
 ▶ Na substituição do elemento filtrante, o material 

de embalagem fora da área com potencial explosivo 
deve ser removido do elemento de reposição.

 ▶ Manutenção somente por equipe técnica, instruções 
pelo operador de acordo com DIRETRIZ 1999/92/EG 
Anexo II, Parágrafo 1.1

Adequação à zona
Gás 1 2
Pó 21 22

Os elementos filtrantes da Hengst são testados e monitorados qualitativamente conforme diversas normas de ensaio ISO:

Teste de desempenho da filtragem (teste Multipass) ISO 16889:2008-06

Δp Curvas características (perda de pressão) ISO 3968:2001-12
Compatibilidade com o fluido hidráulico ISO 2943:1998-11
Teste de pressão de colapso ISO 2941:2009-04
Tecnologia de fluidos – Filtro hidráulicos – 
Parte 2: Critérios de avaliação e requisitos DIN 24550-2:2006-09

O desenvolvimento, fabricação e montagem de filtros industriais Hengst e elementos filtrantes Hengst ocorre conforme o 
sistema de gestão de qualidade ISO 9001:2015.

Validação do produto
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Uso correto

Os elementos filtrantes servem como componentes no sentido da Diretiva de máquinas 2006/42/CE em máquinas 
hidráulicas para a separação de partículas de sujeira.
Os elementos filtrantes são empregados sob as seguintes condições restritivas e limites:

 ▶ somente em instalações hidráulicas com fluidos do grupo 2, segundo a Diretiva para equipamentos sob pressão 
2014/68/UE

 ▶ somente de acordo com as condições de aplicação e ambientais de acordo com o capítulo “Dados técnicos”
 ▶ apenas em conformidade com os limites de desempenho predefinidos de acordo com o capítulo “Dados técnicos”, 

durabilidade/ciclo de carga estendido mediante solicitação
 ▶ somente com fluidos hidráulicos e as vedações previstas em conformidade com o capítulo “Compatibilidade com 

fluidos hidráulicos”
 ▶ Uso em áreas potencialmente explosivas de acordo com o capítulo “Diretivas e estandardização”
 ▶ Conformidade com as condições operacionais e ambientais de acordo com os dados técnicos
 ▶ Respeitando os limites de desempenho predefinidos.
 ▶ Os elementos filtrantes são destinados exclusivamente para o uso profissional e não para o uso privado.

Uso incorreto

Qualquer outra utilização divergente da mencionada no uso correto não é adequada e, por isso, não é permitida.
O uso impróprio dos elementos filtrantes inclui:

 ▶ Armazenamento incorreto
 ▶ Transporte incorreto
 ▶ Limpeza inadequada no armazenamento e montagem
 ▶ Instalação incorreta
 ▶ Utilização de fluidos hidráulicos não adequados/não permitidos.
 ▶ Ultrapassagem das pressões máximas indicadas e valores de carga.
 ▶ Operação fora da faixa de temperatura permitida
 ▶ Instalação e operação em grupo e categoria de aparelhos não aprovados

A Hengst Filtration GmbH não assume qualquer responsabilidade por um uso incorreto. Os riscos no caso de uso 
incorreto são da total responsabilidade do usuário.

Hengst Filtration GmbH
Hardtwaldstr. 43
68775 Ketsch, Germany
Telefone +49 (0) 62 02 / 6 03-0
hydraulicfilter@hengst.de
www.hengst.com

© Todos os direitos reservados à Hengst Filtration GmbH, inclusive para fins 
de pedidos de registro de propriedade industrial. Reserva-se o direito 
a qualquer direito de vendas, como o direito de cópia e transmissão. Os dados 
indicados servem apenas para a descrição do produto. Não podem ser 
deduzidas dos nossos dados quaisquer informações sobre uma dada 
característica específica, nem sobre a aptidão para um determinado fim. 
As recomendações feitas não isentam o usuário de realizar suas próprias 
avaliações e testes. Deve ter-se em mente que os nossos produtos foram 
sujeitos a um processo de desgaste e alteração natural.
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