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Cartuchos de Carvão Ativado Carbon Block 
 

Informações Operacionais 
 

 

• Grau de filtração nominal de 5 micra 

• Alta capacidade de adsorção 

• Alta eficiência como filtro de retenção de sólidos 

• Não libera pó (finos) 

• Preço altamente competitivo  

• Excelente rendimento 

• Disponível em todas as dimensões padronizadas 

• Materiais listados pelo FDA e certificados pelo NSF 
 

Características 
 

 

Os cartuchos de carvão ativado carbon block CARBOPUR são os cartuchos de 
carvão mais utilizados no mundo e oferecem a melhor relação custo/benefício. 
Os cartuchos CARBOPUR removem simultaneamente o cloro e os produtos 
químicos orgânicos que geram sabor e odor na água. Estes cartuchos são 
ótimos para as aplicações onde executam o papel de um filtro de sedimentos 
com grau de filtração nominal de 5 micra e um filtro de carvão ativado.   
O processo de extrusão permite a produção de um bloco do carvão mais 
compacto e com uma quantidade maior de carvão. Essa característica 
construtiva permite uma vida útil maior e conseqüentemente um custo mais 

diluído. Além de água, os cartuchos CARBOPUR são bastante utilizados para filtrar solventes orgânicos. Os cartuchos 
CARBOPUR são ideais para o uso em sistemas do purificação de água, em pontos de uso de fast foods, em bebedouros e 
pré e pós filtração de osmoses reversas residenciais e comerciais.  Os cartuchos CARBOPUR são produzidos com carvão 
ativado de alta qualidade e com lavagem ácida para evitar a alcalinização da água filtrada. A retenção de sedimentos e a 
ausência de finos faz dos cartuchos de carvão ativado CARBOPUR os mais requisitados para processos de filtração onde é 
requerida uma qualidade confiável do filtrado. Os cartuchos CARBOPUR combinam desempenho elevado com baixo custo, 
tornando os cartuchos de carvão ativado granulado inadequados a determinadas aplicações. 
 

Especificações Técnicas 
 

Código Incomasa  ∅ Ext x Altura  ∆ P inicial @ Vazão  ∆ P Máximo Temp. Máxima Operação

 
CB1N5      2.1/2” X 10”  2.0 psid @ 1.0 GPM    100 psid               125 ºC 
CB2N5      2.1/2” X 20”  2.0 psid @ 2.0 GPM    100 psid               125 ºC 
BBCB1N5     4.1/2” X 10”  4.0 psid @ 3.5 GPM    100 psid               125 ºC 
BBCB2N5     4.1/2” X 20”  4.5 psid @ 7.0 GPM    100 psid               125 ºC 

 
 

Os cartuchos CARBOPUR não são passíveis de esterilização por vapor ou autoclavagem. 
 

Utilize cartuchos CARBOPUR com água microbiológicamente segura. 

 

Consulte nossa Divisão Comercial ou um de nossos revendedores locais.. 
 

 
Representante / Revendedor Local 

 
 

Incomasa e Carbopur são marcas registradas de Incomasa. A 
utilização e reprodução dessas marcas só poderá ocorrer 
quando autorizadas pela detentora das mesmas. 
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Visite nosso sítio na web – www.incomasa.net 


