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Filtr objętościowy V

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.

 Minimalny spadek cisnienia, oszczędność
na kosztach energii.

Rękaw koalescencyjny przytwierdzony 
rękawem zewnętrznym

 

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

Materiały:

Medium filtra: Mata z włókna
poliestrowego

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

 1-00521 OSI (olej) 
ISO 5011 (cząstki stałe)

Spadek ciśnienia na wkładzie typu V - w warunkach suchych i mokrych 
przy ciśnieniu absolutnym 8 bar 
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Konstrukcja zoptymalizowana pod 
kątem przepływu

Bez nadymania rękawa koalescencyjnego;

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

rękawa koalescencyjnego.

120 mbar

100 mbar

80 mbar

60 mbar

40 mbar

20 mbar

0 mbar

20% 40% 60% 80% 100%

Retencja cząstek stałych 
odniesione do drobnego pyłu
wg ISO 

Retencja oleju 
według ISO 12500-1

Pozostałość oleju przy stężeniu na wejściu

10 mg/Nm3 3 mg/Nm3

η (V) = 90% η (V) = 96% mOil (V) [mg/Nm3] < 0.5 < 0.2
.

mokry

suchy


