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É o que separa os 
melhores dos restantes

A gama SEPURA é o resultado de muitos anos de experiência, pesquisa 

e desenvolvimento na indústria de filtração. Dos nossos laboratórios 

Bowman pioneiros continuamos a criar soluções inovadoras na nossa 

procura de melhoria constante de desenho e rendimento de produtos 

para separação óleo/água.

Desenvolvido pelos especialistas em filtração Bowman 

Stor, SEPURA proporciona uma solução ambientalmente 

benéfica, inovadora e económica para o tratamento de 

condensado de ar comprimido. Abrangendo sistemas de 

ar comprimido de 60 a 7000 cfm, a gama de separadores 

óleo-água SEPURA contém o nosso meio revolucionário 

de filtração SILEXA™. 

 

Feito de garrafas de vidro recicladas, este meio 

patenteado totalmente sustentável e renovável é mais 

adsorvente em 20% do que produtos virgens 

tradicionais, para além de proporcionar uma série de 

grandes vantagens: 
 

• Mais limpo, leve no manejo  

• Não necessita de molhagem 

• Instalação rápida  

• Manutenção rápida e fácil 

• Qualidade de descarga na saída  
reduzida até 5 ppm 

Desenho inovador desde o berço da  
tecnologia de filtração

A nossa unidade mais 

pequena SEP 60 mostrando  

o meio SILEXA™ no interior. 



Nós temos um separador 
para a sua aplicação

SEPURA oferece uma gama compreensiva de soluções de 
filtração de condensado com separadores de capacidade baixa, 
média e alta. Desde o compacto e revolucionário SEP 60 ST de 
um só uso até ao SEP 7000 ST de trabalho intenso temos um 
separador apropriado para a maioria de aplicações industriais. 

 
• Capacidade baixa– até 60 cfm (1,7 m3/min) 
• Capacidade media – 120 cfm a 2500 cfm (3,4 – 70,8 m3/min) 
• Alta capacidade – 3500 cfm a 7000 cfm (100 – 200 m3/min) 

Temos orgulho em sermos líderes de mercado 

na nossa área de especialidade, proporcionando 

para os nossos clientes as soluções mais 

inovadoras, disponíveis, sustentáveis e 

renováveis. O uso de produtos de filtração 

SEPURA proporciona a certeza que quando 

descarrega condensado tratado está a cumprir 

totalmente com legislação atual e a satisfazer as 

suas responsabilidades ambientais – 

condensado limpo, consciência limpa. 

Tecnologias superiores

Bom para o ambiente   -  bom para você



o seu fornecedor SEPURA:

www.sepura-technologies.com

Tel: +44 (0)1543 379212 
Email: sales@sepura-technologies.com

Garantia de qualidade

Se não diz SEPURA na caixa,  

   não é SEPURA!

Líder no mundo de soluções de condensado 

Trabalhando das suas extensas instalações de fabrico 
no RU, Bowman desenvolveu processos rigorosos de 
assegurar que todos os produtos SEPURA satisfazem 
as exigências dos seus clientes globais e tem  
certificação ISO9001 – 2015 para o desenho, fabrico e 
fornecimento de filtros e equipamento de filtração.  
 
Para apoiar a nossa crescente gama de soluções 
sustentáveis de filtração, estamos agora  
encaminhados para acrescentar a acreditação 
ISO14001 para gestão ambiental. 
 

Todos os nossos kits de manutenção estão  
claramente identificados pela marca  
BOWMAN / SEPURA / SILEXA para que os  
nossos clientes possam ter a confiança de  
adquirirem produtos SEPURA genuínos.  
 
Somente o meio revolucionário,  
patenteado, seletivo de óleo, hidrofóbico e  
oleofílico SILEXA™ oferece tal nível  
superior de rendimento. 

Com uma crescente rede de distribuidores  
internacionais, SEPURA é uma força global no  
fornecimento de produtos de separação óleo/água de 
grande rendimento. Para mais informações, contate o 
seu representante local. 




