
Filtr KF-N je urèen k odstraòování mechanických neèistot z vody a jiných kapalin o 
maximální teplotì 60°C s vinutou filtraèní svíèkou typu PP EKOFIL. Pøi použití jiných 
typù filtraèních svíèek by bylo možné filtrovat kapaliny i o vyšší teplotì. Filtr se skládá z 
víka, nádoby, tìsnìní, zámku, nosné trubice, filtraèní svíèky a zátky. 

Popis filtru 

Víko je uzpùsobeno pro pøipojení do potrubí pomocí vnitøních závitù B "1". Navíc 
vstupní a výstupní kanál jsou opatøeny nátrubky G 3“ pro našroubování 
manometrù. Kapalina vchází do tìlesa filtru kanálem, který je excentrický a vychází 
kanálem, který je støedem víka f iltru. Smìrem proudìní je na víku navíc oznaèen 
šipkou. Nádoba se k víku pøipojuje pomocí zámku a tìsnìní se vkládá mezi dosedací 
plochy. Stažení dílù se provádí rùžicí na zámku. Dotažení provádìjte pouze rukou 
bez pomoci náøadí!!!

Uvnitø filtru je do závitu ve víku našroubována nosná trubice filtraèních svíèek, 
na kterou se nasadí svíèka a ruènì zašroubuje spodní upínací kroužek tak, aby se 
bøity na kroužku zaøízly do návinu svíèky.

V základním provedení se dodává filtr bez manometrù a bez filtraèní vložky. V 
závitech pro manometry jsou našroubovány zátky.
Nosná trubice typ PP pro uchycení vložek EKOFIL
Nosná trubice typ CI  pro uchycení vložek CINTROPUR NW 25



Materiál filtru
Tìleso a ostatní kovové èásti : nerez ocel AISI 304 standartní provedení

   (AISI 316 - na vyžádání)
Tìsnìní CLAMP DN100 : EPDM (pryž) DIN 32676

   PTFE (teflon - na vyžádání) DIN 32676
Filtraèní svíèka

TYP EKOFIL : polypropylen, 
  výrobce SPOLSIN Èeská Tøebová

TYP CINTROPUR NW 25 : polypropylen,
  výrobce: Airwatec, 
  dodavatel: KSK Èeská Tøebová

Parametry filtru
Svìtlost : 25
Maximální pracovní pøetlak : 1 MPa
Prùtok : závisí na pøipojené filtraèní svíèce
Maximální teplota : 60°C (pro svíèky PP - EKOFIL)

  130°C (pro ostatní díly filtru)
Stavební rozmìry : Délka 167 mm

  Výška 365 mm
  Pøipojení G"1", nebo CLAMP DN 25

Závity pro manometry : G3“
Hmotnost bez svíèky : 3220 g
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