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Przeznaczenie 
 

Mobilny filtr bocznikowy jest przeznaczony do filtracji  wody w układach chłodzenia. 
Przeznaczony do pracy w pomieszczeniach zamkniętych lub otwartych. 
Agregat może być stosowany do filtracji wody zawierzającej inhibitory korozji. 
 
 

Dane techniczne: 

 
Temperatura filtrowanej cieczy 0 ÷ 95 °C 

Rodzaj stosowanych cieczy Woda, woda z dodatkiem inhibitorów korozji 

Ciśnienie robocze max 0,7  MPa 

Wysokość podnoszenia  max 0,55 MPa (55 m) 

Wydajność pompy max  0 - 80 dm³/min  regulowana bezstopniowo 

Silnik elektryczny     
1-fazowy 230V – 5,4A 
3-fazowy 400V – 2A 

Waga 52 kg   

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

Wymiary [szer. x długość x wysokość] 615x785x800mm 

 
 

 

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. 
Wszystkie elementy mające kontakt z filtrowaną cieczą wykonane z materiałów 
odpornych na korozję. 
Konstrukcja filtru i wkładu umożliwia  łatwa wymianę wkładu bez konieczności zlewania 
filtrowanej cieczy. 
 
 
Dostępne wkłady filtrujące: 

 
Dokładność 
filtracji [µm] 

Wkład filtrujący 

1 ZD35590 

3 ZD24805 

5 ZD24806 

10 ZD24810 

20 ZD24825 
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Opis budowy agregatu filtracyjno-przepompowującego. 
 
Filtrowana ciecz przepompowywana jest za pomocą  zespołu pompowego który składa się 
z  pompy wirowej (2) oraz silnika elektrycznego (1). 
Brudna ciecz podawana jest do filtru hydraulicznego (3), w którym następuje jej 
oczyszczenie.  Przebiega ono dwustopniowo: cząstki  stalowe  przyciągane są przez 
magnes stały umieszczony od strony wlotowej wkładu filtrującego. Pozostałe 
zatrzymywane są podczas przejścia cieczy przez materiał filtrujący. 
Na pokrywie filtru zamocowany jest odpowietrznik. 
Do filtru podpięty jest czujnik różnicy ciśnienia (4), który mierzy opory przepływu cieczy 
przez wkład filtrujący. 
Opory zwiększają się w miarę wzrostu zabrudzenia.  
Pompa i filtr zamocowane są na ramie wyposażonej w koła jezdne.  
Doprowadzenie i odprowadzenie cieczy odbywa się przy pomocy elastycznych 
przewodów: ssawnego (5) i tłocznego (6).  Oba zakończone są szybkozłączami typu 
camlock  oraz zaworami kulowymi. 
 
Wyposażenie dodatkowe 
     
Agregat może być wyposażony w dodatkowe elementy: 
1. System zabezpieczenia termicznego silnika. 
2. Elektroniczny przetwornik różnicy ciśnienia. 
2. Licznik cząstek dyskretnych do badania jakości przefiltrowywanego oleju.   
 
Możliwa jest inna konfiguracja agregatu wg wymagań klienta. 

      


