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ļ~knin\¦��lkn���ohfi\¦fi��\ªie©ohf¢
nª§¦\\�f��koe�f\�o�fe©\�o�\ki�ihe�o\~kninj
min~lgki�hfi\n�iknihfid\i�i��\k£�o¦oµjj
en�\����n�£µ\¦��o~�¦ohi\�¡\oiklnl�i\�\
en¡���fj��o�ijo¤j�ljklnªfok�j¹�¹�jºª�

�C����#��z

»�¼½k\�d \]b¤i\m�«\̈��lkn����¦oh�\̈\
ho��£~��¡e�e©j¥o�£nfoe©j~kniª����¾
¿jj̧kniª���je©iªfenh�
¿jj̧kniª���j~i�kle©iªfenh�
¿jj̧kniª���j�okªoei���enh�
¿jj̧kni�¦§k��¦lj�¦lkn�¦j�n��enh�e©
¿jj̧kl���e�ojªo�n�h
¿jjÀie©hl�l¥foj¦ih���oe�f
¿jj̧kniª���j�~l¤�¦en�
¿jj̧kl���e�ojho~l�§¦
¿j̧ kniª���\~klei�l¦�\Ál~kn�kn¡�l¦ohfijj
lkonj~l¦fi�knij��ik��¡ei�j

Âlho���ba\Ãb¼��o\ |�jnjbVbV\d\��V\·ok��fÄ��o\OWd\¹Å¢Æ�²\Çok�no¦od\½i��¾jKPP\MON\OM\KKd\\{oÈ¾jKPP\MON\OM\KOd\���¢~�ÉiªioV�lho���baVÊb]

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Ãkl��eih½\no�½kni¥o\�lmfi\~ko¦l\�l\¦~kl¦o�nohfo\nªfoh\min\~l¦fo�lªfih�o



20% 40% 60% 80% 100%

Plisowane medium filtra  Wysoka zdolność retencyjna dzięki rozwi-
niętej powierzchni przy niskim spadku ciśnienia

     

Mata z włokien
borokrzemianowych

  

M/ S 

Filtr objętościowy Typ M, S

 Materiały:

PL Arkusz Danych Technicznych
Strona 2 z 2

Właściwości: Korzyści:

Przepływ nominalny

Wydajność poddana walidacji zgodnie z 

ISO 12500 

Niezawodny poziom czystości zgodnie z 
ISO 8573-1

Inteligentna całościowa koncepcja Zakresy przepływu, stopnie filtracji, skute-
czność i dostępne opcje optymalnie dopa-
sowane do wymagań uzdatniania s.p.

Konstrukcja zoptymalizowana pod 
kątem przepływu

  Minimalny spadek cisnienia, oszczędność
na kosztach energii.

Rękaw koalescencyjny przytwierdzony 
rękawem zewnętrznym

Bez nadymania rękawa koalescencyjnego;

gwarantowana przestrzeń filtracyjna
pomiedzy wkładem a obudową; lepszy
drenaż, dzięki stałej, stabilnej strukturze 

rękawa koalescencyjnego.

Rękaw wspierający wykonany z siatki
ze stali nierdzewnej

Ochrona medium filtra przed gwałtownymi

skokami ciśnienia

Stal nierdzewna z poliamidem

wzmocnionym włóknem szklanym 
Optymalna ochrona przed korozją

Medium filtra:

Rękaw koalescen. Mata poliestrowa

Rękawy wspierające Stal nierdzewna

1.4301 / 304

Końcówki Polimer wzmocniony
włóknem szklanym

O-Ringi Perbunan:

bez silikonu i

adherentów 
(Standard)

Spoiwo Poliuretan

Walidacja:

Walidacja zgodnie z
ISO 12500-1

Spadek ciśnienia na wkładzie typu w warunkach suchych i mokrych 
przy ciśnieniu absolutnym 8 bar
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Retencja cząstek stałych 
odneisiona do 0.01 µm

Retencja oleju
zgodnie z ISO 12500-1

Pozostałość oleju przy stężeniu na wejściu

10 mg/Nm3 3 mg/Nm3

η (M) = 99.99998% η (M) = 99.7% mOil (M) [mg/Nm3] 0.03 < 0.02

η (S) = 99.99999% η (S) = 99.8% mOil (S) [mg/Nm3] 0.02 < 0.01
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S

(suchy)

M

(suchy)

S

(mokry)

M

(mokry)

400 mbar

350 mbar

300 mbar

250 mbar

200 mbar

50 mbar

150 mbar

100 mbar

0 mbar


