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MOBILNY AGREGAT  FILTRACYJNY 

ZD24803 

 

PRZEPOMPOWYWANIE, FILTRACJA, ABSORPCJA WODY 

 

            
   ŁATWA OBSŁUGA, WYSOKA SKUTECZNOŚĆ 
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Przeznaczenie 
 

Mobilny agregat filtracyjny ZD24803 jest przeznaczony do przepompowywania i filtracji  oleju 
hydraulicznego.  
Dodatkowo może również pochłaniać wodą zawarta w przepompowywanym oleju. 
Może być używany: 
- do przepompowywania oleju z beczki do zbiornika układu hydraulicznego  
- do wypompowywania zużytego oleju ze zbiornika  
- do oczyszczania zabrudzonego oleju poprzez jego wypompowanie ze zbiornika  i ponowne zalanie 
- jako filtr bocznikowy okresowo oczyszczający olej 

 
Dane techniczne: 

 
Temperatura pracy -25 ÷ 60 °C 

Dopuszczalna lepkość oleju 5 ÷400 mm2/s 

Rodzaj stosowanych olejów oleje mineralne HL,HM,HR,HV 

Ciśnienie robocze max 0,5 MPa 

Wydajność pompy od 30 do 120 dm³/min 

Silnik elektryczny     1-fazowy 230V 
3-fazowy 400V 
3-fazowy 500V (wykonanie specjalne dla 
górnictwa) 

Typ filtra główny Patrz wykaz pkt.9 

Waga 48 kg 

Dokładność filtracji na wyjściu od 1µm do  25µm w zależności od 
zastosowanego wkładu 

Wymiary [szer. x długość x wysokość] 615x785x990 mm 
 

 
Dokładność filtracji zależna jest od rodzaju zastosowanego wkładu. 
Dostępne są wkłady  o dokładnościach od 1 – 25 µm.   
W standardowym wykonaniu wkłady są wykonane wysokiej klasy plisowanych włóknin lub siatek 
filtracyjnych. 
W wersji „W” dodatkowo zawierają materiał pochłaniający wodę. 
Konstrukcja filtru i wkładu umożliwia  łatwa wymianę wkładu bez konieczności zlewania oleju. 
 
 
Dostępne wkłady filtrujące: 

 
Dokładność 
filtracji [µm] 

Oczekiwana klasa 
czystości oleju wg ISO 

4406 

Wkład filtrujący Wkład filtrujący z 
absorbentem wody. 

1 9-12 ZD35590 ZD35590W 

3 10-13 ZD24805 ZD24805W 

5 12-15 ZD24806 ZD24806W 

10 14-17 ZD24810 ZD24810W 

20 15-18 ZD24825 ZD24825W 
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 Opis budowy agregatu filtracyjno-przepompowującego. 

Schemat ideowy agregatu filtracyjnego ZD24803 przedstawiono na rys. 1 
 
Agregat filtracyjnyZD24803 składa się zespołu pompowego tj. silnika elektrycznego (1) , który poprzez 
kołnierz pośredni oraz zespół sprzęgła (3) jest połączony z  pompą hydrauliczną (2). 
 Zespół pompowy jest zamocowany na ramie. Olej za pośrednictwem pompy tłoczony jest do zespołu 
filtra oczyszczającego(4) w  głowicy którego umieszczony jest również miernik ciśnienia (5). 
Do zestawu dołączone są również  dwa przewody gumowe (6) zakończone rurkami stalowymi i 
przyłączami. 

 
       
 
Wyposażenie dodatkowe 
     
Agregat może być wyposażony w dodatkowe elementy: 
1. System zabezpieczenia termicznego silnika. 
2. Elektroniczny przetwornik różnicy ciśnienia. 
3. Licznik cząstek dyskretnych do badania jakości przefiltrowywanego oleju.   
 
Możliwa jest inna konfiguracja agregatu wg wymagań klienta. 

      
     
  

 


