
Strana 255www.argo-hytos.com

FNK 050 · FNK 100
provozní tlak 10 bar / 145 PSI · jmenovitý průtok do 125 l/min / 33 GPM · chladící výkon do 45 kW

Filtrační - chladicí jednotka

Popis

Použití

Ve zpětné nebo paralelní části obvodu hydraulických zařízení, 
chlazených vodou.

Obecně

U moderních hydraulických systémů jsou kladeny vysoké 
požadavky na vynikající třídu čistoty oleje a zároveň na silný 
výkon chladicích systémů. Filtrační - chladicí jednotka FNK 
společnosti ARGO-HYTOS splňuje oba požadavky při
minimálních nárocích na zástavbový prostor.

Funkce

Ochrana správné funkce zařízení:
Díky filtračním vložkám je, i při maximálním průtoku, zajištěno 
splnění náročných požadavků na třídu čistoty.

Chlazení:
Efektivní odvod tepla z velkého tepelného toku pomocí 
výkonného chladiče.

Montáž a provozní režim

Olej, který je nutné ochladit je nejprve pročištěn pomocí jemné 
filtrační vložky, pak proudí jednosměrným ventilem do 
výkonného chladiče a po zchlazení se vrací zpět do nádrže.
Sledování stavu zanesení filtru zajišťuje rozdílový tlakový snímač, 
který je volitelně k dispozici. Integrovaný obtokový ventil chrání 
filtrační vložku při studeném startu před nárůstem rozdílového 
tlaku.

Speciální konstrukční vlastnosti

Prostorová náročnost jednotky je díky kombinaci funkcí filtrace a 
chlazení výrazně nižší, než u tradičních řešení podobných 
zařízení. Výhodou je zjednodušení montáže a zkrácení délky 
potrubí.
Filtrační vložka je zavěšena na víku filtru a při výměně se vytahuje 
směrem vzhůru. Díky konstrukčnímu řešení víka lze výměnu 
filtrační vložky provádět téměř bez ztráty oleje.
Integrovaný jednosměrný ventil brání vytékání oleje z nádrže při 
montáži filtrační chladicí jednotky pod hladinu oleje.
Při údržbě chladiče je možno po odpojení přípojek vody tento 
ventil z tělesa jednoduše odstranit.

K dispozici je i provedení pro přímou vestavbu do potrubí, 
které je možné použít i pro dodatečnou montáž do 
hydraulického obvodu.
Tato verze je dostupná na vyžádání.

Filtrační - chladicí jednotka FNK 050

Změny vyhrazeny · 21.00-CZ · 1018
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Filtrační vložky

Kapalina proudí filtrem od povrchu směrem do středu.
Výhody technologie skládání filtračního materiálu do hvězdy:

 › velká filtrační plocha

 › nízké tlakové ztráty

 › vysoká kapacita jímání nečistot

 › dlouhá životnost (dlouhé intervaly údržby)

Údržba filtru

Při použití indikátoru zanesení filtrační vložky je signalizována 
potřeba výměny vložky a tím je zajištěno optimální využití 
životnosti vložky.
Chladič vyžaduje pouze minimální údržbu.
Nepříznivé vlastnosti vody (např. vysoká tvrdost vody, vysoká 
hodnota PH) a vysoká teplota mohou vést k usazování 
sedimentů v trubkách a / nebo na povrchu chladiče.
Proto musí být kvalita vody pravidelně kontrolována a 
v případě potřeby upravena.
Při čištění trubek lze kryt chladiče odstranit.
V pokynech pro údržbu naleznete podrobné informace týkající 
se údržby chladiče.

Použité materiály

Těleso filtru FNK 050: GG (šedá litina), hlava filtru: ocel
Těleso filtru FNK 100:  slitina hliníku
Viko filtru:  GG (šedá litina)
Víko chladiče:  GG (šedá litina)
Přívodní trubka chladiče: ocel
Těsnění:    NBR (FPM na vyžádání)
Filtrační materiál:  EXAPOR®MAX 2 - netkaný, vícevrstvý  

materiál z anorganických mikrovláken 

Příslušenství

Elektrický a / nebo optický indikátor zanesení jsou k dispozici 
Rozměry a další technické informace viz katalogový list 60.30.

Technické parametry

Provozní tlak

Max. 10 bar / 145 PSI

Chladicí výkon

Do 45 kW
(viz Přehled typů, sloupec 2).

Jmenovitý průtok

Do 125 l/min / 33 GPM
(viz Přehled typů, sloupec 3).

Jemnost filtrace

5 µm (c) 
hodnoty ß podle ISO 16889
(viz tab. Přehled typů, sloupec 5 a charakteristika Dx).

Kapacita zanesení

Hodnoty v gramech byly stanoveny testem zanesení ISO MTD 
podle ISO 16889 (viz tab. Přehled typů, sloupec 6).

Hydraulické kapaliny

Minerální oleje a biologicky odbouratelné hydraulické kapaliny  
(HEES a HETG, viz Technická doporučení 00.20).

Teplotní rozsah

-30 °C ... +100 °C (krátkodobě -40 °C ... +120 °C)
-22 °F ... +212 °F (krátkodobě -40 °F ... +248 °F)

Montážní poloha

Upřednostněte vertikální polohu filtru a / nebo horizontální 
polohu chladiče.

Připojení

Připojovací závity podle ISO 228 nebo DIN 13.
Velikosti závitů viz tab. Přehled typů, sloupec 7.

Změny vyhrazeny · 21.00-CZ · 1018
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Vybraná doporučení

1. Výběr filtrační - chladicí jednotky podle tabulky výkonnosti  
 chlazení

Zobrazené výkonové křivky jsou založeny na:

 › poměr objemových průtoků voda / olej 2:1

 › teplota vstupující vody 25 °C / 77 °F

 › teplota vystupujícího oleje 50 °C / 122 °F (po zchlazení)

 › viskozita oleje 35 mm²/s / 162 SUS

Při odlišné viskozitě lze korekční součinitel “A“ odečíst v pravé 
části grafu korekce viskozity

Při odlišné teplotě vystupujícího oleje a / nebo vstupujícího oleje 
se vypočítá viskozita, jak je uvedeno v následujícím příkladu:

Dané parametry

odváděné teplo (AW) =                  17 kW
průtok oleje (Q) =   80 l/min / 21.1 GPM
teplota vystupujícího oleje (Toil out) =      45 °C / 113 °F
teplota vstupující vody (Twater in) =        25 °C / 77 °F
typy oleje podle =            ISO VG 32

Postup

Výpočet teplotního rozdílu ∆T
teplotní rozdíl ∆T (°C) = (AW x 34,1) / Q =                   7,2

Výpočet střední teploty oleje
(2 x Toil out + ∆T) / 2                                  @  49 °C / 120 °F

Výpočet viskozity oleje při střední teplotě νactual

νact. z údajů (grafu) výrobce oleje
pro ISO VG 32 při 49 °C / 120 °F:                  21 mm²/s / 97.3 SUS
(viz norma ISO 3448)

Součinitel korekce viskozity “A“
Z grafu korekce viskozity “A“ při 21 mm²/s / 97.3 SUS:               0,88

Stanovení potřebného výkonu chlazení
odváděné teplo  
AWeff. = (AW x 27,5 x A) / (Toil out - Twater in)  
= (17 x 27,5 x 0,88) / 20                          =            20,6 kW

Výběr filtrační - chladicí jednotky
výkon chlazení je zobrazen v grafu 
Q = 80 l/min a 
AWeff.  20,6 kW filtrační chladicí jednotka: FNK 100-3153

2. Řízení tlakových ztrát

K určení tlakových ztrát lze použít diagramy D1.1 - D2.3 
s viskozitními křivkami od 35 mm²/s / 162 SUS do 300 mm²/s / 
1395 SUS.
Nakonec je třeba provést kontrolu, zda provozní tlak vzhledem 
k tlakové ztrátě odpovíjící dané filtrační - chaldicí jednotce je 
dostatečně velký.
V případě zjištění, že tlaková ztráta ve vybrané filtrační - chladicí 
jednotce by byla příliš vysoká (viz příslušná charakteristika), je 
nutné znovu ověřit správnost vybraného chladicího výkonu.
Při objemovým průtoku vyšším než 100 l/min / 26.4 GPM a 
provozní viskozitě od 200 mm²/s / 927 SUS (např. při 
studeném startu) se může, při částečném zanesení filtrační 
vložky, obtokový ventil otevřít (přechodně nižší filtrační výkon).

Graf korekce viskozity

Pro určení součinitele korekce viskozity “A” s viskozitou oleje 
lišící se od hodnoty 35 mm²/s / 162.2 SUS (zobrazený příklad 
výpočtu 21 mm²/s / 97.3 SUS).

Při výběru typu filtrační - chladicí jednotky dodržujte následující postup

Změny vyhrazeny · 21.00-CZ · 1018

Viskozita oleje 21 mm²/s resp. 97.3 SUS

součinitel 
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A: 0,88 
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Charakteristiky

Typické průběhy charakteristik chladicího výkonu

Dk Základní parametry pro vytvoření zobrazených výkonových charakteristik:

 › teplota vstupující vody +25 °C / +77 °F

 › teplota vystupujícího oleje +50 °C / +122 °F

 › viskozita oleje 35 mm²/s / 162 SUS

Součinitel korekce viskozity A pro rozdílné viskozity lze vyčíst z grafu korekce viskozity.

Změny vyhrazeny · 21.00-CZ · 1018
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Charakteristiky

∆p-tlakové ztráty v kompletních filtrech z tab. Přehled typů, sloupec 4

Obecně platí, že tlakové ztráty rostou přímo úměrně s délkou chladiče.

Výjimka:

Díky nižším vzdálenostem kruhových chladicích žeber u typu FNK 050-1153 dochází k většímu poklesu tlaku než u většího typu 
chladiče FNK 050-2153.

Díky nižším vzdálenostem kruhových chladicích žeber u typu FNK 100-3153 dochází k většímu poklesu tlaku než u většího typu 
chladiče FNK 100-5153.

D1.1 Tlaková ztráta jako funkce objemového průtoku D2.1 Tlaková ztráta jako funkce objemového průtoku

D1.2 Tlaková ztráta jako funkce objemového průtoku D2.2 Tlaková ztráta jako funkce objemového průtoku

D1.3 Tlaková ztráta jako funkce objemového průtoku D2.3 Tlaková ztráta jako funkce objemového průtoku
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Dx

Charakteristiky jemnosti filtru viz tab. Přehled typů, sloupec 5

Koeficient filtrace β v závislosti na velikosti částic x,
stanovený pomocí Multi-Pass testu podle ISO 16889

Zkratky vyjadřují následující hodnoty β, respektive 
jemnost filtrace:

U filtračních vložek EXAPOR®MAX 2:

  3EN2 = β3 (c) = 200 EXAPOR®MAX 2
  5EN2 = β5 (c) = 200 EXAPOR®MAX 2
10EX2 = β10 (c) = 200 EXAPOR®MAX 2

Ve zvláštních případech je možné použít i speciální filtrační 
materiály, které mají jemnost filtrace odlišnou od uvedených 
charakteristik.
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Přehled typů

Typ
 č.
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kW l/min g bar kg

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FNK 050-1153 5 75 D1.1 5EN2 190 G1¼ 3,5 V7.1235-53 volitelné 23 FNK 050.1700

FNK 050-2153 8 75 D1.2 5EN2 190 G1¼ 3,5 V7.1235-53 volitelné 24 FNK 050.1710

FNK 050-3153 13 75 D1.3 5EN2 190 G1¼ 3,5 V7.1235-53 volitelné 26 FNK 050.1720

FNK 100-3153 33 125 D2.1 5EN2 150 G1¼ 3,5 V7.1235-53 volitelné 15 FNK 100.0703

FNK 100-5153 40 125 D2.2 5EN2 150 G1¼ 3,5 V7.1235-53 volitelné 16 FNK 100.0705

FNK 100-6153 45 125 D2.3 5EN2 150 G1¼ 3,5 V7.1235-53 volitelné 17 FNK 100.0706

kW GPM g PSI lbs

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

FNK 050-1153 5 19.8 D1.1 5EN2 190 G1¼ 50.8 V7.1235-53 volitelné 50.7 FNK 050.1700

FNK 050-2153 8 19.8 D1.2 5EN2 190 G1¼ 50.8 V7.1235-53 volitelné 52.9 FNK 050.1710

FNK 050-3153 13 19.8 D1.3 5EN2 190 G1¼ 50.8 V7.1235-53 volitelné 57.3 FNK 050.1720

FNK 100-3153 33 33.0 D2.1 5EN2 150 G1¼ 50.8 V7.1235-53 volitelné 33.1 FNK 100.0703

FNK 100-5153 40 33.0 D2.2 5EN2 150 G1¼ 50.8 V7.1235-53 volitelné 35.3 FNK 100.0705

FNK 100-6153 45 33.0 D2.3 5EN2 150 G1¼ 50.8 V7.1235-53 volitelné 37.5 FNK 100.0706
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Pro sledování stavu zanesení filtrační vložky jsou k dispozici optické nebo elektrické indikátory zanesení. Pokud chcete objednat filtr 
s již nainstalovaným indikátorem, uveďte za objednací číslo filtru písmeno “M”. Na tištěných potvrzeních objednávek jsou obě 
položky zobrazeny samostatně. Pro optimální využití filtračních vložek doporučujeme indikátor zanesení s počátečním tlakem 
2,5 bar / 36 PSI.

Příklad objednávky: Filtr FNK 100-3153 musí být dodáván s elektrickým indikátorem zanesení - tlaková odezva 
2,5 bar / 36 PSI. 

Popis objednávky: FNK 100-3153 / DG 041-32  M

Obj. č. (základní provedení)        Mounted (nainstalováno)

Indikátor zanesení

Vhodný typ indikátoru zanesení viz katalogový list 60.30.

Poznámky:

 › Tlaková odezva / hodnota tlaku potřebná pro sepnutí tlakového spínače, musí být nižší než otevírací tlak obtokového ventilu 
 (viz tab. Přehled typů, sloupec 8).

 › V tabulce Přehled typů jsou uvedeny standardní filtry. V případě zájmu o další varianty, kontaktujte výrobce.
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Rozměry v mm

Rozměry v mm

Typ A1 / A2 E F G H X

FNK 050-1153 G1¼ 133 152 105 65 203

FNK 050-2153 G1¼ 133 152 105 65 203

FNK 050-3153 G1¼ 133 152 105 65 457

FNK 100-3153 G1¼ 145 - 127 88 330

FNK 100-5153 G1¼ 145 - 127 88 480

FNK 100-6153 G1¼ 145 - 127 88 785

ØF

ØE

ØF

Ø56 /
2.2

ØG 25 /
1 

Ø185
/ 7.3

B
ØH

110 / 4.3
151 / 5.9

3 / 0.1

39 /
1.5 

183 / 7.2 
222 / 8.7 X

454 / 17.9

A1A2

50 / 2

Ø11 / 0.4

Ø165 / 6.5

22,5°

45°

8x45°=360°

75 / 3 

75 / 3 SW24

AF24

Šroub pro 

vypouštění oleje
M12x1,5 mm

Odvzdušňovací šroub

M12x1,5 mm

Indikátor zanesení 

(volitelné)

Minimální vzdálenost 

od feromagnetických 
částí: 7 mm

SMC přípojka ½ 

Připojovací hadice Ø16 mm / 0.63 inch 
(FNK 100)

Požadovaná vzdálenost pro údržbu filtru: 
min. 450 mm / 17.7 inch
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Typ A1 / A2 E F G H X

FNK 050-1153 G1¼ 5.24 5.98 4.13 2.56 7.99

FNK 050-2153 G1¼ 5.24 5.98 4.13 2.56 7.99

FNK 050-3153 G1¼ 5.24 5.98 4.13 2.56 17.99

FNK 100-3153 G1¼ 5.71 - 5.00 3.46 12.99

FNK 100-5153 G1¼ 5.71 - 5.00 3.46 18.90

FNK 100-6153 G1¼ 5.71 - 5.00 3.46 30.91

Rozměry v inch
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Náhradní díly

4

5

1
2

3

Pozice Název Objednací č.

1 Víko sada (s pozicí 2) FNK 100.1210

2 O-kroužek N007.1245

3 Výměnná filtrační vložka V7.1235-53 K27

4 Ploché těsnění FNK 100.0113

5 Chladič 
(s přírubou a těsněním)

viz Přehled typů /
sloupec 12

Funkce kompletních filtrů a vlastností filtračních vložek, uvedené 
v katalogu, mohou být zaručeny pouze v případě používání 
originálních náhradních dílů výrobce ARGO-HYTOS.

Zajišťování kvality

Symbol

1
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Řízení kvality podle DIN EN ISO 9001

Z důvodu zajištění stabilní kvality výrobních procesů i výrobků podléhají filtrační vložky ARGO-HYTOS nejpřísnějším kontrolám a testování
podle následujících norem ISO:

ISO 2941  Odolnost proti zhroucení a roztržení
ISO 2942   Bubble Point Test – kontrola těsnosti a jakosti montáže
ISO 2943  Kompatibilita materiálu s provozními médii
ISO 3968  Hydraulika. Filtry. Stanovení průtokové charakteristiky
ISO 16889 Multipass-Test (stanovení jemnosti filtrace a kapacity vložky)
ISO 23181 Stanovení odolnosti proti kolapsu při průtoku kapaliny s vysokou viskozitou

Kontroly kvality, provázející celý proces výroby a montáže, zaručují těsnost a spolehlivost našich filtrů.

Uvedená vyobrazení nemusí vždy přesně odpovídat originálu. Za mylně uvedené údaje nepřebírá ARGO-HYTOS žádnou právní odpovědnost.


