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FS torlu filtr tipi, xarici hissəciklərin boru sistemlərinə, məsələn klapanlara girməsindən qorunmaq üçün nəzərdə tutulmuşdur; nozzler; 
axın sayğacları və s. Siyirtmənin qarşısında quraşdırılmış torlu filtr axının içində olan xarici hissəcikləri tutub toplayır. Axının 
təmizlənmə dərəcəsi filtr elementinin torundakı hücrələrin ölçüsündən asılıdır.

1. Məhsulun məqsədi və texniki xüsusiyyətləri:
• Flanşlı torlu filtrin nominal təzyiqi filtrasiyanın aparılacağı boru kəmərindəki maksimal təzyiqlə müəyyən edilir.
• Bütün filtr hücrələrinin ümumi sahəsi filtrin quraşdırıldığı boru kəmərinin bütün daxili kəsişməsinin dörddə biri və üçdə biri
arasındadır.
• Y formalı flanşlı filtrin materialı, paslanmaz poladdandır.
• Maksimum işləmə təzyiqi; PN 24 bar
• Temperatur; - 20 ° С –dən + 65 ° С -yə
• Maksimum axın sürəti; 4 m / s
• Görüşmə səthləri arasındakı ölçüsü uyğundur; EN 558-1
• Flanşlar uyğundur; EN 1092-2



 

  

 

 

2. Əsas texniki məlumatlar və xüsusiyyətlər:
2.1 Xarici görünüş və bağlantıların ölçüsü
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№ DETAL MATERİAL ƏDƏD

1 Gövdə Çuqun  EN GJS-250 1

1

1
1

1

1

Qapaq Çuqun  EN GJS-250

Tor Paslanmaz polad  A2

Sızdırmazlıq halqası EPDM

Kor təpə Bürünc

Qapaq Çuqun GGG40
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80 16 310 200 160 19 8 16132 204

100 - 350 220 180 19 8 21156 230.6

125 - 400 250 210 19 8 27184 266.8

150 - 480 285 240 23 8 42211 313.4
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3. Quruluşu və iş prinsipləri:
Şəkil 1. Y formalı flanşlı filtrin tipik quruluşunu əks etdirir. Gövdəyə 1 quraşdırılmış və qapaq 2 ilə sabitlənən 3 süzgəc.
Süzgəc materialı paslanmaz poladdandır.
Filtr məhsulundan keçən maye axının içərisində olan gərəksiz hissəciklər süzgəcin daxilinə dolur və digər tərəfə keçməsi əngəllənir. 
Zərrəciklərin ölçülərindən asılı olaraq süzgəc dəliklərinində böyük və ya kiçik olması müştəri istəyinə görə dəyişir. Yığılmış gərəksiz 
zərrəciklər filtr qapağı açılaraq əl ilə təmizlənilir.
Filtrin uğurlu işləməsi üçün yalnız filtrin qapağı aşağıda olacaq şəkildə yerin cazibə qüvvəsindəndə istifadə edərək zərrəciklərin aşağıya
yığılmasını təmin etmək lazımdır.
Filtr qutusundakı təzyiq ölçmə cihazlarını birləşdirmək üçün filtrin sağ və solda yerləşən səthləri var. Onların köməkliyi ilə filtrə daxil olan
və filtrdən xaric olan axın təzyiqlərini müqayisə edərək filtrin dolub dolmamasını yoxlamaq olar.
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4. Təhlükəsizlik təlimatı:
4.1.Quraşdırılmanı etdikdə boru xəttində işçi təzyiqin olmaması lazımdır.
4.2 Quraşdırılmanı mütləq bu sahədə təcrübəsi olan şəxs həyata keçirməli və ya nəzarət etməlidir.
4.3 İşçi təzyiq olduğu zamanda təmizləmə qapağını açmaq qətiyyən qadağandır. İlk öncə qapaq üzərində olan nəzarət boltu açılmalı və 
təzyiqin olub olmaması yoxlanılmalıdır.

5. Quraşdırma qaydası:
Quraşdırılmadan öncə vacibdir:
- boru xəttini kirdən və qumdan təmizləyin.
- yenidən giriş edin, tijləri dəliklərdən çıxarın, sıxma zamanı bolt və ya qaykaların "X" formatında sıxılmasını təmin edin.
Filtri axın istiqamətini göstərən işarəni axın istiqamətində olmasını dəqiqləşdirin.
Filtrlər təyin olunmuş işləmə parametrlərinə uyğun olaraq təyinatı üzrə istifadə edilməlidir.

7. Saxlama məlumatları:
Quraşdırmadan əvvəl filtrlər anbarlarda və ya bir tökmənin altında saxlanılmalı, çirklənmə və yağışdan qoruyaraq, paketin təhlükəsizliyini,
zəmanət müddəti ərzində filtrin işləkliyini təmin etməlidir.
Uzun müddətli saxlama zamanı (istehsal edildiyi tarixdən 6 aydan çox), filtr vaxtaşırı (ildə ən azı 2 dəfə) yoxlanılmalı, xarici kir, pas
götürülməli və antikorroziya sürtkü yağı ilə əvəz edilməlidir.

8. Nəqliyyat:
Bu tip məhsullara tətbiq olunan daşınma qaydalarına uyğun olaraq siyirtmələr bütün nəqliyyat növləri ilə nəql edilə bilər.
Qablaşdırılmamış daşınmaya icazə verilmir.

6. Təhlükəsizlik qaydaları:
Təhlükəsiz işləməyi təmin etmək üçün boru kəmərində iş mühitinin olması halında klapan diskini sökmək qadağandır.

9. Zəmanət:
Avadanlıq sertifikatlıdır. AZERTEXNOLAYN MMC istehlakçılara nəqliyyat, saxlama, quraşdırma və istismar qaydalarına
riayət olunmaqla, istismara verildiyi gündən 1 il müddətinə zəmanət verir (iqlim şəraiti, quraşdırma və istifadəçi nöqsanları istisna
olunmaqla). Quraşdırılma qaydalarının pozulması halında, filtrin keyfiyyətinə dair iddialar qəbul edilmir.


