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FA 003-2341
Ciśnienie maksymalne 6 bar · Nominalne natężenie przepływu 3 l/min · Maksymalna lepkość do 5000 mm²/s 

Przenośny agregat filtracyjny - wersja do płynów o dużej lepkości

Informacje podstawowe

FA 003-2341

Przenośne agregaty FA 003 służą do filtracji bocznikowej
oleju w układach hydraulicznych oraz w układach smarowania. 
Umożliwiają one zalanie zbiornika maszyny olejem i jego  
dofiltrowanie do odpowiedniej klasy czystości.

Model dedykowany do płynów o lepkości do 5000 mm²/s

Urządzenie jest przeznaczone do filtracji płynów o lepkości 
pomiędzy 15 a 5000 mm²/s. Tak szeroki zakres lepkości umożliwia 
np. filtrację olejów przekładniowych w niskich temperaturach. 
Agregat FA 003 jest stosowany m.in. podczas serwisów elektrowni 
wiatrowych. 

Przyłącza hydrauliczne

Wąż ssawny DN 32 mm - długość 1,5 m, zakończony końcówką 
CEL28 (gwint zewnętrzny M36x2 ze stożkiem  
uszczelniającym 24°) - inne zakończenia - na zapytanie.
Wąż ciśnieniowy DN 25 mm - długość 1,5 m, zakończony 
końcówką CEL28 (gwint zewnętrzny M36x2 ze stożkiem  
uszczelniającym 24°) - inne zakończenia - na zapytanie.
Zarówno wąż ssawny jak i ciśnieniowy można w łatwy sposób 
zdemontować lub podpiąć do agregatu dzięki systemowi  
szybkozłączy produkcji ARGO-HYTOS. 

Ciecze hydrauliczne

Oleje mineralne i płyny biodegradowalne (HEES i HETG, patrz 
Karta informacyjna 00.20). Inne ciecze - na zapytanie. 

*zgodnie z ISO 16889 przy 8 l / min i ∆p 3 bar

Przenośny agregat filtracyjny FA 003-2341

Dane techniczne

Nominalne natężenie przepływu 3 l/min 

Dokładność filtracji β5(c) = 200* 5 µm

Chłonność wkładu 460 g*

Silnik elektryczny z wyłącznikiem 3 ~ 400 V, 50 Hz; 0,25 kW

Masa ok. 22 kg 

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

Praca ciągła min. 15 mm2/s 

Praca ciągła maks. 5000 mm²/s 

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

Ciśnienie robocze Maks. 6 bar 

Wskaźnik zabrudzenia optyczny

Oznaczenie agregatu

FA 003-2341

Oznaczenie wymiennego wkładu filtracyjnego
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Ergonomiczna konstrukcja

Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji agregaty FA 003 mogą być łatwo przenoszone  
i używane w trudno dostępnych przestrzeniach maszyn. Na czas transportu węże hydrauliczne  
można owinąć wokół ramy lub całkowicie zdemontować (system szybkozłączy). 

Oszczędności dla użytkownika

Agregaty filtracyjne FA 003 zapewniają ochronę komponentom hydraulicznym i maszynom,  
przedłużając ich okres użytkowania. W rezultacie klient zyskuje podwójnie: na obniżeniu kosztów 
serwisu oleju oraz mniejszej częstotliwości prac konserwacyjnych.

Szybka i czysta 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.

Zawór zatrzymujący zanieczyszczenia 

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.

Skuteczne i chłonne wkłady filtracyjne

Wkłady filtracyjne wykonane w technologi EXAPOR®MAX 2 są najważniejszymi elementami
agregatów FA 003. Dzięki swoim właściwościom gwarantują one uzyskanie optymalnej klasy czystości 
oleju. Wkłady ARGO-HYTOS charakteryzują się niezwykle dużą chłonnością nawet 460 g. 

Dedykowane dla cieczy o wysokiej lepkości

Model FA 003 został zaprojektowany do cieczy o wysokiej lepkości. Urządzenie doskonale nadaje  
się do filtracji bocznikowej i napełniania układów olejem o wysokim współczynniku lepkości (np. olej 
przekładniowy) i niskiej temperaturze. Agregat FA 003 jest sprawdzonym urządzeniem stosowanym 
podczas serwisów elektrowni wiatrowych.

Główne zalety
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Wymiary

Schemat hydrauliczny
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