
A marca que o Brasil conhece!

Manual de Instruções

Filtro de Ar 
e Regulador de Pressão

PNW140008
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ESPECIFICAÇÕES

• Antes de instalar o �ltro limpe todas as superfícies e  equipamentos.
• De�na o local adequado e �xe �rmemente o Filtro regulador.
• Instale os equipamentos e conecte todas as mangueiras de ar comprimido.
• Garanta que todos os equipamentos estejam corretamente vedados e isentos de vazamentos.

DESCARGA DO DRENO (FILTRO)

• A descarga do dreno tem dois estágios: Manual e semiautomático.
• Tipo manual: Descarregue o dreno regularmente para garantir operação limpa.

Tipo de �uido   ................................................................................................Ar comprimido
Conexões de ar  ................................................................................................................G ¼”
Filtra partículas maiores que  ........................................................................................40 µm
Faixa de ajuste de pressão
 -  Com dreno manual  ...........................................................................0  -  9,5 Kgf/cm²
 -  Semi dreno  ....................................................................................... 1  -  9,5 Kgf/cm²
Pressão máxima ajustável  .........................................................................135 PSI  (9,3  BAR)
Faixa de temperatura de trabalho  ............................................................................5  -  60 °C
Volume da Cuba de água  .............................................................................................   15  CC
Peso   .........................................................................................................................   0,25 Kg

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MF-8 MANUAL PNW140008.pdf   2   07/07/2017   15:15:43



MONTAGEM

• Antes de instalar o �ltro limpe todas as superfícies e  equipamentos.
• De�na o local adequado e �xe �rmemente o Filtro regulador.
• Instale os equipamentos e conecte todas as mangueiras de ar comprimido.
• Garanta que todos os equipamentos estejam corretamente vedados e isentos de vazamentos.

DESCARGA DO DRENO (FILTRO)

• A descarga do dreno tem dois estágios: Manual e semiautomático.
• Tipo manual: Descarregue o dreno regularmente para garantir operação limpa.
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CONTROLE DE PRESSÃO
•  Aumente a pressão na linha de ar puxando  para cima o Controle de pressão, até destrava-lo, e, ao 

mesmo tempo, gire-o  no sentido horário. Empurre o Controle de pressão, para baixo, de volta a sua 
posição de travado.

•  Diminua a pressão na linha de ar puxando para cima o Controle de pressão, até destrava-lo, e, ao 
mesmo tempo, gire-o no sentido anti-horário. Empurre o Controle de pressão, para baixo, de volta a sua 
posição de travado.

NOTA: O melhor método de ajustar a pressão é subir gradual e lentamente até o ponto desejado, 
garantindo uma operação segura e ajuste preciso.

AVISOS:
• Não use solventes minerais para limpar a Cuba. Somente use substâncias neutras como sabão e água. 

Evite contato com tintas e thinner. 
• Se o �uxo de ar começar a ser restrito pelo �ltro, ele deve ser limpo. Caso não seja possível limpar, é 

necessário sua substituição.
• Não permita que a pressão de trabalho exceda  135 PSI  (9,3 BAR)
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LISTA DE COMPONENTES
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LISTA DE COMPONENTES
ITEM Descrição Quantidade
15 Mola 1
16 O-Ring 1
17 Lâmina 1
18 Elemento �ltrante 1
19 De�etor 1
20 Cuba de água 1
21 Saída de água 1
22 Anel de bloqueio 1
23 Parafuso plástico 1
24 O-Ring 1
25 Parafuso 1
26 O-Ring 1
27 Conector 1

ITEM Descrição Quantidade
1 Knob 1
2 Manipulo 1
3 Eixo principal 1
4 Parafuso 1
5 Cobertura da válvula 1
6 Mola 1
7 Parafuso 1
8 Anel de bloquear 1
9 Junta plana 1
10 Sub-conjunto bandeja 1
11 Válvula 1
12 Junta 1
13 O-Ring 1
14 Conjunto da válvula de polo 1

Parabéns! Ao adquirir um produto com a marca POTENTE você fez a escolha correta!
A Potente assegura ao legítimo proprietário deste produto garantia de 6 meses a partir da data de sua compra, 
conforme constatado pela Nota Fiscal de compra, contra eventuais defeitos de seus componentes e fabricação.
O conserto ou substituição do produto , ou de peças defeituosas, sem ônus, durante a vigência desta garantia, 
se dará somente nas localidades onde a POTENTE mantém Serviços Autorizados, ou na própria fábrica, com a 
apresentação da Nota Fiscal de compra do produto. As peças substituídas, serão de propriedade da POTENTE.
O contato com a nossa Fábrica deverá ser feito através do SAC(Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone: 
(11) 2015-0803  ou pelo e-mail: sac@potente.com.br 
O proprietário deste produto perderá totalmente a Garantia quando:
Os danos causados forem decorrentes de falta de manutenção, limpeza e lubri�cação de todas as peças sujeitas 
ao desgaste natural, conforme mencionado no Manual de Instruções;
O produto apresentar qualquer indício de conserto ou tentativa de conserto, antes de ser apresentado ao 
Serviço Autorizado, ou à nossa Fábrica;
O produto apresentar sinais claros de descuidos na sua utilização;
O produto for entregue total ou parcialmente desmontado.
O prazo para execução dos serviços dependerá da disponibilidade das peças necessárias
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GARANTIA
ITEM Descrição Quantidade
15 Mola 1
16 O-Ring 1
17 Lâmina 1
18 Elemento �ltrante 1
19 De�etor 1
20 Cuba de água 1
21 Saída de água 1
22 Anel de bloqueio 1
23 Parafuso plástico 1
24 O-Ring 1
25 Parafuso 1
26 O-Ring 1
27 Conector 1

ITEM Descrição Quantidade
1 Knob 1
2 Manipulo 1
3 Eixo principal 1
4 Parafuso 1
5 Cobertura da válvula 1
6 Mola 1
7 Parafuso 1
8 Anel de bloquear 1
9 Junta plana 1
10 Sub-conjunto bandeja 1
11 Válvula 1
12 Junta 1
13 O-Ring 1
14 Conjunto da válvula de polo 1

Parabéns! Ao adquirir um produto com a marca POTENTE você fez a escolha correta!
A Potente assegura ao legítimo proprietário deste produto garantia de 6 meses a partir da data de sua compra, 
conforme constatado pela Nota Fiscal de compra, contra eventuais defeitos de seus componentes e fabricação.
O conserto ou substituição do produto , ou de peças defeituosas, sem ônus, durante a vigência desta garantia, 
se dará somente nas localidades onde a POTENTE mantém Serviços Autorizados, ou na própria fábrica, com a 
apresentação da Nota Fiscal de compra do produto. As peças substituídas, serão de propriedade da POTENTE.
O contato com a nossa Fábrica deverá ser feito através do SAC(Serviço de Atendimento ao Cliente) pelo telefone: 
(11) 2015-0803  ou pelo e-mail: sac@potente.com.br 
O proprietário deste produto perderá totalmente a Garantia quando:
Os danos causados forem decorrentes de falta de manutenção, limpeza e lubri�cação de todas as peças sujeitas 
ao desgaste natural, conforme mencionado no Manual de Instruções;
O produto apresentar qualquer indício de conserto ou tentativa de conserto, antes de ser apresentado ao 
Serviço Autorizado, ou à nossa Fábrica;
O produto apresentar sinais claros de descuidos na sua utilização;
O produto for entregue total ou parcialmente desmontado.
O prazo para execução dos serviços dependerá da disponibilidade das peças necessárias
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www.potente.com.br

Serviço de atendimento 
ao cliente POTENTE
SAC: (11) 2015-0803
sac@potente.com.br

Importado e distribuído por Potente Indústria de Equipamentos Hidráulicos Eireli.
CNPJ: 60.522.190/0001-39 - Fabricado na China
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