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Filtračné  prečerpávacie jednotky typu Guardian®  

 
Prietok    15 l/min 
Pracovný tlak    0,2 MPa  

Jemnosť filtrácie  10 m (sklenené vlákno x=200) 
Napájanie    220 - 240 V / 50 Hz  
Tesnenia    FPM 
Iné možné vyhotovenia s napájaním  110 V AC alebo 24 V DC 

    jemnosť filtrácie 2 m, 5 m a 20 m (skl. vl. x=200) 

    jemnosť filtrácie 25 m, 40 m a 74 m (oceľ.vl.) 
 
- možnosť použitia filtračných vložiek na odstránenie vody  

 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

    
Filtračná prečerpávacia jednotka  
 
Prietok    15 l/min 
Pracovný tlak    0,6 MPa 
Otvárací tlak obtok. ventilu  0,15 MPa 

Jemnosť filtrácie   10 m (sklenené vlákno x=200) 
Pripojovací závit   BSPP (vstup G 1/2“, výstup G 3/8“) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

 
Filtračná prečerpávacia jednotka 10MFP 
 
Prietok    38 l/min 
Otvárací tlak obtok. ventila:  0,17 MPa - výtlačný filter 

0,02 MPa - sací filter 
Príkon elektromotora  0,75 kW 
Napájanie   220 - 240 V / 50Hz 
Tesnenia   NBR 
Filtre    2 vysokokapacitné filtre s optick. indikátorom znečistenia  

Jemnosť filtrácie - sanie 20 m alebo 40 m 

Jemnosť filtrácie - výtlak  4,5 m, 6 m, 10 m alebo 20 m 
 
- možnosť použitia filtračných vložiek na odstránenie vody 

 
 
 
 

- podrobnejšie údaje sú uvedené v katalógu č. FDHB500. 

   

 
 
 
 
 
 

Objednávacie číslo 
Náhradná  

filtračná vložka 

Jemnosť filtrácie Prietok  Hmotnosť 

[m] [l/min] [kg] 

GT4E110Q1EUR G04396Q 10 15 10,6 

Objednávacie 
číslo 

Náhradná  
filtračná vložka 

Popis 
Hmotnosť 

[kg] 

2741 MXR8550 
Kompletná filtračná jednotka s 3 fázovým elektromotorom 

380/420 VAC 50Hz, filtračnou vložkou a optickým 
indikátorom znečistenia. 

5,92 

2742 MXR8550 
Filtračná jednotka bez elektromotora s filtračnou vložkou 

a optickým indikátorom znečistenia. 
 (spolu so 4 skrutkami s maticami a podložkami) 

1,5 

Objednávacie číslo Filtračná vložka sanie Filtračná vložka výtlak 

10MFP1 40SA 10Q1EUR 940802  -  [40 m] 937399Q  -  [10 m] 
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