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FNA 040-553
Nominalne natężenie przepływu 40 l/min · Ciśnienie robocze do 8 bar

Bocznikowy agregat filtracyjny

Informacje podstawowe

Zastosowanie

Filtracja oleju w prasach, wtryskarkach, maszynach  
mobilnych i innych układach hydraulicznych oraz w układach 
smarowania. W wersji z wkładem odwadniającym możliwe 
jest usuwanie wody z oleju. Urządzenie może pracować  
jako samodzielny bocznikowy agregat filtracyjny  
lub w kombinacji z chłodnicą. Agregat pracuje niezależnie   
dlatego możliwe jest oczyszczanie oleju nawet w momencie 
gdy cała maszyna jest wyłączona. 

Kompaktowa konstrukcja i wydajność

Kompaktowa konstrukcja agregatu filtracyjnego umożliwia 
jego montaż w miejscach o ograniczonej przestrzeni.  
Nawet w przypadku większych objętości zbiornika, olej jest 
stale pompowany z wydajnością 40 l/min przez filtr o dużej 
dokładności, co umożliwia osiągnięcie najwyższej klasy 
czystości. 

Chłonność wkładu

Podane w gramach chłonności wkładów, otrzymano  
w tzw. teście wieloprzejściowym. Są one zgodne z normą  
ISO 16889.

Ciecze hydrauliczne

Oleje mineralne oraz biodegradowalne płyny (HEES i HETG
- patrz Karta informacyjna 00.20)

*na podstawie testu wieloprzejściowego zgodnie z ISO 16889

Bocznikowy agregat filtracyjny FNA 040-553
Dane techniczne

Nominalne natężenie przepływu 40 l/min

Dokładność fitracji 3µm, β3(c)= 200*, 

Chłonność wkładu 380 g*

Silnik elektryczny 3~400 V, 0,75 KW,
n = 1400 min-1 przy 50 Hz,
n = 1700 min-1 przy 60 Hz

Masa ok. 30 kg

Zakres temp. cieczy / lepkości 0 °C ... +60 °C

Praca ciągła min. 15 mm2/s 

Praca ciągła maks. 400 mm2/s 

Zakres temp. otoczenia 0 °C ... +50 °C

Ciśnienie robocze Maks. 8 bar

Wskaźnik zabrudzenia Elektryczny wskaźnik różnicy 
ciśnień

Oznaczenie agregatu filtracyjnego

FNA 040-553
Oznaczenie wymiennego wkładu filtracyjnego

V7.1230-153 (wkład usuwający wodę z oleju, dostępny  
na zamówienie)
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Zwarta konstrukcja, łatwy montaż

Agregat filtracyjny wyróżnia się zwartą budową. Bezpośrednie połączenie ze sobą 
poszczególnych podzespołów (bez zbędnych przewowód czy elementów złącznych) 
minimalizuje ryzyko jakichkolwiek awarii czy wycieków oleju. 
Urządzenie charakteryzuje się niskim poziomem hałasu oraz niewielkim poborem mocy. 
Dzięki niezwykle dużej chłonności wkładów koszty utrzymania agregatu są niewielkie.

Wydłużona żywotność, oszczędności

Bocznikowy agregat filtracyjny FNA 040-553 zapewnia ochronę maszynom, przedłużając 
ich okres użytkowania. Mikrofiltracja oleju w układzie hydraulicznym gwarantuje lepsze 
osiągi i mniejszą awaryjność zaworów, rozdzielaczy i innych podzespołów.  
W rezultacie klient zyskuje podwójnie: na obniżeniu kosztów serwisu płynów oraz mniejszej 
częstotliwości prac konserwacyjnych.

Łatwa i szybka wymiana wkładu filtracyjnego

Wymiana wkładu następuje po odkręceniu i usunięciu pokrywy. Wkład jest podwieszony 
do pokrywy, dzięki czemu jego wymiana odbywa się praktycznie bez zbędnych wycieków
i utraty oleju.

Gwarancja czystej obudowy dzięki unikalnej budowie wkładu filtracyjnego

Dzięki kierunkowi przepływu oleju od środka na zewnątrz i zaworowi wbudowanemu  
w dolnej części wkładu możliwe jest usunięcie wszystkich zanieczyszczeń zgromadzonych

w filtrze. Zamknięcie zaworu i usunięcie całego brudu następuje podczas wyjmowania 
wkładu. Dzięki temu obudowa filtra pozostaje czysta i gotowa do natychmiastowej  
instalacji nowego elementu filtracyjnego. Proces wymiany wkładu jest krótki i odbywa się 
bez dodatkowych narzędzi. Urządzenie niemal natychmiast jest gotowe do dalszej filtracji 
oleju. 

Jakość w każdym szczególe

Wkłady filtracyjne wykonane w technologi EXAPOR®MAX 2 gwarantują uzyskanie 
optymalnej klasy czystości oleju. Dostępne są wkłady do mikrofiltracji o dokładności  
3, 5, lub 10µm oraz wkłady odwadniająco-filtracyjne o dokładności 3 lub 7µm. 

Podłączenie agregatu do maszyny jest dokonywane przez użytkownika! Możliwa jest instalacja agregatu przez serwis 
ARGO-HYTOS. Usługa jest wyceniana na indywidaulne zapytanie klienta. 
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Okres użytkowania
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Wymiary

Symbol hydrauliczny
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