
Unidades de Preparação de Ar
Série AS
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Todas as funções e todos os tamanhos. As unidades 
de preparação de ar AS da Rexroth garantem a 
qualidade do ar comprimido para as mais
variadas aplicações

Distribuidor Autorizado Rexroth

Bosch Rexroth Ltda.
Av. Tégula, 888
12952-820 Atibaia SP Brasil
Tel.: +55 11 4414.5600
Fax: +55 11 4414.5713
boschrexroth@boschrexroth.com.br
www.boschrexroth.com.br

Qualidade que cresce com a demanda

O amplo espectro de vazões, de 0 a 14.500 l/min, e a 
variedade de funções tornam as unidades de preparação de 
ar da série AS apropriadas para várias aplicações. Garantem 
operação confiável, segura e econômica, com montagem e 
serviços de manutenção simplificados. Com design moderno 
e um conceito modular consistente, as unidades AS podem 
ser configuradas individualmente para atender as exigências 
das indústrias e das aplicações em geral. Estas unidades 
também podem ser ampliadas a qualquer tempo com acessó-
rios adicionais. A largura do conjunto é extremamente com-
pacta; polímeros de alta qualidade tornam as unidades AS 
muito leves e, ainda assim, robustas.

Os mais elevados padrões de filtragem, 
regulagem e lubrificação

 f Os componentes podem ser desmontados 
individualmente depois de instalados

 f É possível aplicação posterior a qualquer tempo
 f Reconhecida excelência em controle de pressão
 f Drenagem de condensados, semi ou totalmente 
automáticas

 f Copos em policarbonato ou metálico
 f Superfícies lisas que favorecem a limpeza
 f Proteções em poliamida ou metálicas para filtros 
e lubrificadores

 f Certificação ATEX

Características adicionais das séries 
AS2, AS3 e AS5:

 f Indicador de contaminação para pré-filtro e microfiltro
 f Fácil desmontagem do copo com trava tipo baioneta
 f Amplas janelas de inspeção
 f Sistema patenteado de enchimento semiautomático 
de óleo

Família AS

Série 
AS1

Série 
AS2

Série
AS3

Série 
AS5

Conexão G1/4 G1/4, 
G3/8

G3/8, 
G1/2

G3/4,
G1

Largura [mm] 43 52 63 85

Vazão nominal [l/min] 1000 2700 5200 14500

 f AS1

 f AS3

 f AS2

 f AS5


