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Zastrzega się prawo do wprowadzania ulepszeń i modyfikacji opisanych produktów, a także odnoszących się do nich danych 
technicznych w dowolnym czasie, bez wcześniejszego uprzedzenia. Odniesieniem są zawsze instrukcje załączane do 
dostarczanych produktów, niniejszy dokument jest jedynie pomocą, w razie gdyby instrukcje te okazały się zbyt schematyczne. 
Ponadto producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie produktów w sprzeczności z istniejącymi normami. Nasz dział 
techniczny pozostaje do Państwa dyspozycji w sprawie wszelkich wątpliwości, problemów, wyjaśnień. 

  

 

 
INFORMACJA TECHNICZNA 
 

FILTR OSADNIKOWY SKOŚNY 

Art. 11.000 

Opis 

 

Art. 11.000 stosowany jest do odfiltrowywania z czynnika 

roboczego zanieczyszczeń pochodzenia mechanicznego i 

biologicznego, które następnie zbierają się w osadniku 

filtra umożliwiającym usunięcie ich na zewnątrz instalacji. 

Znajduje zastosowanie w instalacjach pompowych, 

komercyjnych systemach wodociągowych, grzewczych i 

wentylacyjnych.  

 

 

Charakterystyka 

 

Przyłącza:  

Długość zabudowy: 

Maksymalne ciśnienie: 

Maksymalna temperatura robocza: 

Czynniki robocze: 

kołnierze PN16 zgodne z EN 2501/1 

zgodnie z EN 3202 F1 

1,6 MPa (DN15-DN150) i 1,0 Mpa (DN200-DN400) 

-10
o
C ÷ +120C 

Woda, powietrze, olej (sprawdź z tabelą zgodności) 
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Wykres spadku ciśnienia w funkcji przepływu 
 

 

 

Wymiary i budowa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr Opis Materiał 

1 Korpus Żeliwo GLJ 250 

2 Pokrywa Żeliwo GLJ 250 

3 Siatka Stal nierdzewna AISI 304 

4 
Uszczelka 
pokrywy 

GRAFIT+AISI304 

DN L H 
Ø 

otworów 
siatki 

15 130 80 1,1 

20 150 91 1,1 

25 160 105 1,1 

32 180 124 1,1 

40 200 110 1,1 

50 230 117 1,1 

65 290 142 1,1 

80 310 163 1,1 

100 350 194 1,1 

125 400 248 1,1 

150 480 280 1,5 

200 600 346 1,5 

250 730 433 1,5 

300 850 480 1,5 

350 980 650 3,0 

400 1100 854 3,0 

* wymiary [mm] 
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Instalacja 

 

Armaturę zamontowaną na rurociągu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami spowodowanymi: 

- udarami i wibracjami występującymi w miejscu zamontowania, 

- naprężeniami rurociągów lub wyposażenia (zaleca się instalacji na cokole lub w uchwycie, w celu  zabezpieczenia 

przed naporem czynnika roboczego), 

-  zbyt wysokimi temperaturami czynnika i otoczenia, 

-  środowiskiem korozyjnym, 

- niekorzystnymi warunkami hydraulicznymi (tj. kawitacją, nagłym wzrostem ciśnienia, uderzeniem hydraulicznym). 

Po zamontowaniu armatury, rurociąg należy przepukać, celem usunięcia zanieczyszczeń. 


