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FA 016 · FAPC 016

Urządzenia do serwisowania oleju

 › Kompaktowa, lekka konstrukcja

 › Wysoka skuteczność filtracji

 › Duża chłonność wkładów filtracyjnych

 › Opcjonalnie z czujnikiem klasy czystości oleju

FA 016

Przenośne agregaty FA 016 służą do filtracji bocznikowej oleju  
w prasach, wtryskarkach, maszynach mobilnych i innych układach 
hydraulicznych oraz w układach smarowania. Umożliwiają one zalanie 
zbiornika maszyny olejem i jego dofiltrowanie do odpowiedniej klasy 
czystości. 

Ergonomiczna i łatwa w obsłudze konstrukcja

Agregat filtracyjny wyróżnia się zwartą budową. Urządzenie jest  
dostarczane wraz z kablem elektrycznym i kompletem przewodów 
hydraulicznych, po podłączeniu których jest gotowe do użycia.  
Wymiana wkładu filtracyjnego nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi. 
Na czas transportu przewód ssawny i ciśnieniowy mogą być owinięte  
w sposób pokazany na zdjęciu. Pozostałości oleju wyciekające z węży 
zbierane są misie olejowej. Urządzenie charakteryzuje się niskim  
poziomem hałasu oraz niewielkim poborem mocy. 

Ochrona komponentów dzięki ultradokładnej filtracji

Wkłady filtracyjne wykonane w technologi EXAPOR®MAX 2 gwarantują 
uzyskanie optymalnej klasy czystości oleju. Pozwala  to na wydłużenie 
odstępów pomiędzy kolejnymi serwisami i ograniczenie awarii  
podzespołów spowodowanych zanieczyszczeniem płynu hydraulicznego. 
Dzięki niezwykle dużej chłonności wkładów, koszty utrzymania agregatu 
są niewielkie.

FAPC 016 - wersja z licznikiem cząstek OPCom
2 w 1: Filtracja oleju i pomiar klasy czystości 
Opcjonalnie agregat filtracyjny może być wyposażony w urządzenie  
do badania klasy czystości oleju. Licznik cząstek OPCom w sposób ciągły 
monitoruje klasę czystości płynu podczas procesu filtracji lub napełniania 
układu.

Podczas filtracji z pomiarem klasy czystości zainstalowany w urządzeniu 
zawór kulowy pozwala na wybór dwóch opcji: „za filtrem“ (np. podczas 
napełniania układu olejem) lub „przed filtrem” (np. podczas filtracji 
bocznikowej oleju w układzie). Na wyświetlaczu licznika cząstek OPCom 
wyświetlana jest klasa czystości oleju zgodnie z normą ISO 4406:1999 
(opcjonalnie SAE AS 4059E, NAS 1638 lub GOST 17216.

Wyniki pomiarów są zapisywane w wewnątrznej pamięci licznika  
cząstek (do 3000 pomiarów). Oprogramowanie do prezentacji  
zmierzonych wartości jest darmowe i może zostać pobrane ze strony 
www.argo-hytos.com. Dane mogą być przesyłane na dysk komputera  
za pomocą interfejsu RS232, dzięki czemu możliwe jest graficzne  
lub tabelaryczne wizualizowanie wyników.

Łatwy transport

W celu ułatwienia transportu agregaty FA 016 i FAPC 016 można 
doposażyć w dodatkowy wózek.

Agregat filtracyjny FAPC 016

Informacje podstawowe

Stacjonarny licznik cząstek

Agregat fitracyjny FAPC 016 - widok od tyłu
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Główne zalety

Oszczędności dla użytkownika

Agregaty filtracyjne FA 016 i FAPC 016 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.

Łatwy transport

Dzięki kompaktowej i lekkiej konstrukcji agregaty mogą być łatwo przenoszone i używane w trudno 
dostępnych przestrzeniach maszyn. Na czas transportu węże hydrauliczne i przewód elektryczny 
można bezpiecznie zamocować do konstrukcji urządzenia. Transport oraz praca agregatów mogą 
odbywać się zarówno w pozycji poziomej jak i pionowej. W przypadku konieczność transportu  
na większe odległości, urządzenia można doposażyć w dodatkowy wózek. 

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.

Skuteczne i chłonne wkłady filtracyjne

Wkłady filtracyjne wykonane w technologi EXAPOR®MAX 2 są najważniejszymi elementami  
agregatów FA 016 i FAPC 016. Dzięki swoim właściwościom gwarantują one uzyskanie optymalnej 
klasy czystości oleju. Wkłady ARGO-HYTOS charakteryzują się niezwykle dużą chłonnością.  
W zależności od wersji urządzenia są w stanie zgromadzić nawet 1980 g zanieczyszczeń (agregat  
UM 045 - patrz karta 80-50). Dostępne są wkłady o dokładnościach 3, 5 lub 10 µm oraz  
odwadniające. 

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.

Monitorowanie procesu filtracji dzięki licznikowi cząstek OPCom 

Urządzenia FA 016 mogą być opcjonalnie wyposażone w licznik cząstek OPCom, który w sposób 
ciągły monitoruje klasę czystości podczas procesu filtracji lub napełniania układu. Dane dotyczące 
bieżącej klasy czystości mogą być odczytywane na wyświetlaczu lub przesyłane za pomocą interfejsu 
RS232.
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Dane techniczne

Przyłącza hydrauliczne

 › wąż ssawny DN 20 - długość 1,8 m z filtrem ssawnym 300 µm,  
Ø około 49 mm

 › wąż ciśnieniowy DN 20 - długość 2 m, zakończony lancą  
aluminiową, Ø ok. 20 mm

 › dłuższe przewody na zapytanie

Przyłącza elektryczne / silnik elektryczny

Silnik elektryczny z wentylatorem
Przewód zasilający z wtyczką: długość 2,5 m
Typy silników elektrycznych:  1~ 110 V 50/60 Hz 
   1~ 230 V 50/60 Hz 
Stopień ochrony:   IP 55
(inne napięcia silników na zapytanie)

Pojemność misy olejowej

Około 2,4 l

Rodzaj pompy

Gerotorowa

Pozycja pracy / transportu

Pionowa lub pozioma

Ciecze hydrauliczne

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

Zakres temperatur cieczy

0 °C ... +60 °C

Zakres temperatur otoczenia

0 °C ... +50 °C

Opcjonalne akcesoria (dostępne na zamówienie):

Wkłady filtra EXAPOR®AQUA - absorbujące wodę. 

Zestaw filtra ssawnego FA 016.1775 - w przypadku gdy 
standardowy filtr ssawny montowany na końcu przewodu 
ssawnego nie może być użyty (np. zbyt mały otwór w zbiorniku 
oleju). 

Wózek - ułatwia transport urządzenia na dużych dystansach.

Dopuszczalny zakres lepkości

Typ Praca 
ciągła min.

Praca ciągła 
maks.

Praca krótko- 
trwała maks.

FA 016-11100 15 mm2/s 250 mm2/s 400 mm2/s

FA 016-11110 15 mm2/s 250 mm2/s 400 mm2/s

FA 016-11300 15 mm2/s 250 mm2/s 400 mm2/s

FA 016-11600 15 mm2/s 250 mm2/s 400 mm2/s

FAPC 016-12105 15 mm2/s 150 mm2/s 150 mm2/s*

FAPC 016-12175 15 mm2/s 150 mm2/s 150 mm2/s*

*  Dokładny pomiar klasy czystości jest możliwy dla zakresu lepkości  
od 15 mm2/s do 150 mm2/s.

Wymiary 
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Symbole hydrauliczne
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Określanie czasu filtracji 

Określanie czasu filtracji - przykład 
K

la
sa

 c
zy

st
oś

ci
 w

g.
 IS

O
 4

40
6:

19
99

  

Czas w minutach

Początkowa 
klasa czystości

Docelowa 
klasa 
czystości

 › Określ początkową klasę czystości oleju i nanieś  
ją na wykres np. 19/17/14 według normy ISO 4406:1999

 › Nanieś żądaną klasę czystości na wykres np. 16/14/11 według 
normy ISO 4406:1999

 › Odczytaj Δt, w tym przypadku Δt = 25 min

 › Podstaw tę wartość do wzoru, w którym w tym przypadku 
Vaktual = 350 l i Qnom = 16 l/min 

torient  = 
Vrzecz · Δt

12 · Qnom

 = ≈ 46 min350 (92,5) · 25 

12 · 16 (4,2)

Czas filtracji jaki należy przewidzieć do momentu osiągnięcia 
optymalnej klasy czystości zależy od skuteczności wkładów 
filtracyjnych (β x (c)), nominalnego natężenia przepływu (Qnom)  
i rzeczywistej objętości oleju (Vrzecz) która ma zostać  
przefiltrowana.

Na wykresach D1-D2 przedstawiono teoretyczne czasy  
w zależności od dokładności filtracji (klasy czystości zgodnie  
z normą ISO 4406:1999). Wartości te są wyznaczane 
metodami laboratoryjnymi i mogą ulegać zmianie  
w rzeczywistych układach w zależności od zmienności 
warunków otoczenia (takich jak ciągłe dodatkowe wnikanie 
brudu do pracującego systemu, duża zawartość wody, itp.).

Wszystkie charakterystyki (patrz wykresy D1-D2) odnoszą  
się do objętości oleju równej 180 l i nominalnego natężenia 
15 l/min.

Poniższa zależność służy do wyznaczenia orientacyjnego 
czasu filtracji za pomocą agregatu FA 016 w zależności  
od rzeczywistej objętości oleju:

t orient = orientacyjny czas filtracji
Δ t = czas filtracji dla objętości oleju równej 180 l
Vrzecz = rzeczywista objętość oleju, którą należy
                     przefiltrować
Qnom =  nominalne natężenie przepływu - patrz
                     tabela doboru

Powyższe zagadnienie dotyczy agregatów w wersji  
podstawowej, bez licznika cząstek. W przypadku modelu 
FAPC 016 (wersja z licznikiem cząstek OPCom), moment 
zakończenia filtracji można określić poprzez potwierdzenie  
na wyświetlaczu założonej klasy czystości. Innym sposobem 
jest użycie agregatu podstawowego FA 016 w kombinacji  
z przenośnym urządzeniem do diagnozy oleju OPCom 
Portable lub OPCount

t orient = 
    Vrzecz · Δt 

   12 · Qnom
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Wykresy D1 - D2

Czasy oczyszczania w zależności od dokładności filtracji

FA 016 z wkładami 3µm i 5µm w technologii 
EXAPOR®MAX 2

FA 016 z wkładami 10µm w technologii
EXAPOR®MAX 2

Czas w minutach Czas w minutach

Wykresy dla dokładności filtracji

Współczynnik filtracji β w funkcji wielkości cząsteczek x 
otrzymany w tzw. teście wieloprzejściowym zgodnie  
z ISO 16889

Wielkość cząsteczek x [μm] (dla cząsteczek
większych niż podana wielkość x)
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Poniższe skróty oznaczają następujące wartości
współczynnika β, względem dokładności filtracji:

Dla elementów EXAPOR®MAX 2:

3EN2 = β3(c) ≥ 200 EXAPOR®MAX 2
5EN2 = β5(c) ≥ 200 EXAPOR®MAX 2
10EX2 = β10(c) ≥ 200 EXAPOR®MAX 2
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W przypadku specjalnych zastosowań dostępne są wkłady
o innej dokładności odbiegającej od wartości podanych  
na wykresie (np. zgrubne wkłady 100 µm do płukania  
i wieokrotnego użytku). Możliwe jest też zastosowanie wkładów 
odwadniająco -filtracyjnych. 
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Tabela doboru

Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie Oznaczenie

FA 016-11100 FA 016-11300 FA 016-11600 FA 016-11110 FAPC 016-12105 FAPC 016-12175

Nominalne natężenie 
przepływu

16 l/min* 16 l/min* 16 l/min* 16 l/min* 16 l/min* 16 l/min*

Dokładność filtracji - patrz  
wykres Dx

3EN2 5EN2 10EX2 3EN2 3EN2 3EN2

Chłonność wkładu 280 g 270 g 210 g 280 g 280 g 280 g

Napięcie silnika 
elektrycznego

1 ~ 230 V 1 ~ 230 V 1 ~ 230 V 1 ~ 110 V 1 ~ 230 V 1 ~ 110 V

Częstotliwość silnika  
elektrycznego

50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz 50/60 Hz 50 / 60 Hz 50 / 60 Hz

Moc silnika elektrycznego 0,45 kW* 0,45 kW* 0,45 kW* 0,45 kW* 0,45 kW* 0,45 kW*

Długość przewodu 
ssawnego  

1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m 1,8 m

Długość przewodu 
ciśnieniowego

2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 2 m 

Lepkość maksymalna 400 mm2/s  400 mm2/s 400 mm2/s  400 mm2/s  150 mm2/s 150 mm2/s  

Wysokość ssania maks. 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m 1,5 m

Ciśnienie robocze maks. 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 4 bar 

Symbol 1 1 1 1 2 2

Oznaczenie wkładu 
filtracyjnego

V7.1220-113 V7.1220-13 V7.1220-06 V7.1220-113 V7.1220-113 V7.1220-113

Masa 18,9 kg 18,9 kg  18,9 kg   18,9 kg   24 kg  24 kg

Wskaźnik zabrudzenia filtra Optyczny Optyczny Optyczny Optyczny Optyczny Optyczny

Licznik cząstek - - - - OPCom OPCom

Inne wersje urządzeń - na zapytanie. 

Zamienne wkłady filtracyjne - patrz tabela doboru.

Element absorbujący wodę EXAPOR®AQUA - na zapytanie.
Zgrubny wkład filtracyjny - oznaczenie S7.1220, 100 µm, do czyszczenia i wielokrotnego użytku - na zapytanie.
Wersja z silnikiem prądu stałego 24 VDC - na zapytanie. 

Akcesoria opcjonalne (zamawiane osobno): 

 › Węże o zwiększonej długości.

 › Inne wersje wskaźnika zabrudzenia filtra - patrz karta katalogowa 60.20.

 › Wózek dla FA 016 i FAPC 016 - oznaczenie FA 016-1760.

 › Zestaw filtra ssawnego FA 016.1775 - w przypadku gdy standardowy filtr montowany na końcu przewodu ssawnego nie może 
być użyty (np. z powodu zbyt małego otworu w zbiorniku oleju).

 › Zestaw przyłączeniowy FA 008.1700 - umożliwia łatwy montaż węży agregatów bocznikowych do zbiornika oleju,  
pod warunkiem, że w zbiorniku wykonano odpowiednie przyłącze przystosowane pod filtr wlewowy (np. filtr wlewowy LE.0716 
lub LE.0817…0827). 

* Dane podano dla częstotliwości 50 Hz. Dla częstotliwości 60 Hz wartości wzrastają o około 20 %.
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