
Филтриращи системи

Намалете катастрофалните последици от попадането на вода в хидравличната система
Водата е един от най-често срещаните и разрушителни замърсители на флуидни системи. От пренасищането 
на една система с вода, възникват сериозни проблеми:
• Корозия на метала
• Прекъснатост на маслото, намалени смазващи свойства, утайки и преждевремено окисление
• Диелектрични загуби
• Абразивно износване на хидравличните компоненти

Преносимата хидравлична филтрираща система Guardian е решение, с което  
трансфера и филтрацията на масло и дизелово гориво са достъпни навсякъде 
и по всяко време. Guardian e проектиран да:
• трансферира и филтрира чисто масло от варела до резервоара на системата;
• префилтрира работната течност в системата до оригиналната й чистота;
• префилтрира масла на петролна основа, водни емулсии и дизелово гориво.
Максималното работно налягане на агрегата е 3,4 bar. Максималният дебит е  
15 l/min. Теглото на агрегата е едва 10,6 kg.
Филтърни елементи до 4,5 μm абсолютна филтрация.

При преминаване на точката на водно насищане на минерално или синтетично 
масло, то вече не може да поглъща в себе си повече вода. Водното съдържание 
в повече се разглежда като свободно. Пренасищането на маслото с вода 
причинява редица проблеми като корозия, ускорено абразивоизносване, 
вариации във вискозитета и др.

Оборудването на агрегата с филтърен елемент Par-Gel за абсорбация на вода, 
намираща се в свободно състояние в маслото също е опция, която допълва 
приложенията на Guardian и го превръща в един наистина незаменим 
инструмент за ремонт и профилактика на всяка хидравлична система.

Подвижната филтрираща система от серия 10MFP на Parker Hannifin е една 
добра идея за префилтрация и трансфер на масла с вискозитет до 108 cSt. 
Окомплектованата зъбна индустриална помпа има дебит 38 l/min. Двойните 
филтърни елементи осигуряват по-дълъг експлоатационен период преди 
смяна, при равни други условия.

Като допълнителна екстра може да се поръча филтриращата система 
оборудвана с брояч на твърди частици Icount PD, което прави 10MFP най-
добрата защита срещу замърсености за вашата хидравлична система.

Отново опция е филтърен елемент Par-Gel за абсорбация на водата в свободно 
състояние в маслото.

Снабден с центробежен филтърен елемент за 10 μm абсолютна филтрация, 
филтриращият агрегат намира приложение в смазващи и хидравлични системи 
за префилтриране и трансфер на работната течност в работен и неработен 
режим.
Агрегатът е с дебит 15 l/min и максимално налягане 6 bar.

Когато резервоара на хидравличната система е силно замърсен вследствие на попаднали в него твърди 
частици и вода, резултатът може да бъде авария с катастрофални последици. За да се избегне това положение, 
на помощ идват филтриращите системи на Parker Hannfin.

Вакуумни филтриращи агрегати

Guardian

10MFP

Стационарен филтриращ агрегат

Типични точки на насищане за  
различни масла

Тип масло РРМ %

Хидравлично 300 0.03

Смазочно 400 0.04

Трансформаторно 50 0.005

PVS серията подвижни вакуумни филтриращи агрегати са предназначени за 
обработка на пренаситено (“пресечено”) масло, като премахва от него всякакви 
замърсители като вода (във всичките й състояния − свободна, емулсирана и 
разтворена), газове и твърди частици и го връща освежено и с възобновени 
качества обратно в резервоара.
Максималният достижим дeбит е 170 l/min (PVS2700).


