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Cabines de Pintura 

 

Cabine de Pintura Eletrostática a Pó tipo Cartucho  
 

 Cabine de Pintura a Pó tipo Cartucho –  Modelo CCP
 

Cabine de pintura eletrostática a pó com filtros cartucho modelo CPP é 

adequada para processos de aplicação eletrostática de tinta a pó, com filtragem 

através de elementos do tipo cartucho de alta capacidade de retenção, 

ressaltando-se sua forma construtiva compacta. 

Construção em painéis modulares de chapa de aço galvanizado, formando 

um conjunto com uma ampla câmara de trabalho e tremonha inferior, provida de 

tanque coletor para o recolhimento do pó recuperado. 

O elemento filtrante do tipo cartucho plissado com ampla área e retenção, 

sendo provido de sistema de limpeza por jato de ar comprimido em contra-fluxo, 

garantindo a condição de exaustão e a manutenção da capacidade de filtragem 

durante o processo de pintura. 

O exaustor de ar centrífugo de acionamento direto e estando posicionado 

sobre o teto, fazendo a captação do ar filtrado do plenum superior de aspiração, 

sendo previsto um filtro secundário multibolsa na descarga do ar de exaustão. 

Painel elétrico de comando para o motor do exaustor e do conjunto da 

válvula eletro pneumática do sistema de limpeza por jato de ar comprimido. 
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Dados Técnicos 
 

 

 
 

 

CABINES DE PINTURA A PÓ TIPO CARTUCHO STANDARD 
  

MODELO 

DIMENSÕES 
ÚTEIS (mm) 

 DIMENSÕES 
EXTERNA (mm) 

FILTROS EXAUSTOR LUMINÁRIAS 

L A C L' A' C' QUANT. CV QUANT. QUANT. 

CCP-1402 1400 1350 950 1585 2750 1400 02 2,0 01 1 x (2 x 40 W) 

CCP-1803 1800 1350 950 1885 2750 1400 02 3,0 01 1 x (2 x 40 W) 

CCP-2804 2800 1350 950 2885 2900 1400 03 5,0 02 2 x (4 x 40 W) 

CCP-3605 3600 1350 950 3685 2900 1400 04 3,0 02 2 x (4 x 40 W) 

 

 

− Cabines com dimensões diferentes das indicadas acima serão 

fornecidas sob consulta. 

− Reservamo-nos o direito de proceder alterações nos equipamentos, sem 

prévio aviso. 


