
Nr Opis Materiał

1 Korpus mosiądz

2 Wkład filtra stal nierdzewna

3 O-Ring EPDM

4 Korpus filtra mosiądz 

5 Pierścień zaciskowy mosiądz

6 Zaślepka 1⁄4" + O-ring NYLON + EPDM

7 Zawór czyszczący Mosiądz

8 Uszczelnienie PVC

 Maksymalne ciśnienie pracy 16 bar

 Maksymalna temperatura pracy 80°C

 Dostępne rozmiary:  

 

GW 1/2" - 3/4” - 1” - 1"1/4 - 1"1/2 - 2"

 400 micron (0,4 mm)
    

Filtr samoczyszczący FSV jest odpowiedni dla wszystkich instalacji, zarówno 

domowych, jak i przemysłowych, gdzie stałe zanieczyszczenia w wodzie mogłyby 

uszkodzić lub zablokować urządzenia znajdujące się w instalacji. Woda z której 

najczęściej korzystamy, pochodzi z wodociągów lub studni, zawiera dużą ilość 

cząsteczek, które w zależności od swoich rozmiarów oddziałują negatywnie na 

zainstalowane akcesoria i wpływają na ich prawidłowe funkcjonowanie. Filtr FSV 

pozwala na przechwytywanie zanieczyszczeń i usuwanie ich poprzez regularne 

czyszczenie filtra. Złącza do podłączenia do instalacji hydraulicznej mają gwinty 

wewnętrzne zgodne z normą ISO 228/1 natomiast dodatkowo na korpusie znajdują 

się dwa gwinty wewnętrzne 1/4” do podłączenia dwóch manometrów. Filtr 

samoczyszczący wyposażony jest w wkład filtrujący 400 mikronów.

Filtr samoczyszczący FSV

Filtry samoczyszczące
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Wkład filtrujący:
 

Dane techniczne:



Instalacja

Zawór zamykający

Zawór zamykający

Na korpusie możliwy jest montaż manometrów: jeden do wskazania ciśnienia wlotowego, drugi do pomiaru ciśnienia wylotowego. Są one konieczne do 

stwierdzenia czy filt jest zabrudzony i wymaga czyszczenia. Im większa różnica między tymi dwoma ciśnieniami (ciśnienie wylotowe niższe niż ciśnienie 

wlotowe), tym większe prawdopodobieństwo że filtr należy wyczyścić. W celu przeprowadzenia czyszczenia filtra należy na kilka sekund otworzyć zawór 

kulowy pod korpusem filtra, aby usunąć zanieczyszczenia z dna. Jeśli wkład wymaga dokładniejszego oczyszczenia, zamknij zawory odcinające, odkręć 

pierścień zabezpieczający  nr 5), wyjmij wkład i przystąp do czyszczenia wodą lub w razie potrzeby wymień go. 

Sugerujemy zainstalowanie zaworów odcinających przed i za filtrem, aby umożliwić ewentualne interwencje i regularną konserwację. 

Nazwa Nr katalogowy DN -Ø A B C

FSV 12F - GW 1/2" 601650 DN 15 - 1/2" 130 80 210

FSV 34F - GW 3/4" 601651 DN 20 - 3/4" 130 80 210

FSV 100F - GW 1" 601652 DN 25 - 1" 130 80 230

FSV 114F - GW 1 1/4" 601653 DN 32 - 1 1/4" 130 80 230

FSV 112F - GW 1 1/2" 601654 DN 40 - 1 1/2" 158 80 280

FSV 200F - GW 2" 601655 DN 50 - 2" 158 80 280

Manometr FSV400 601659

reduktor ciśnienia PRM

Wymiary

Filtry samoczyszczące
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