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 Filtr py³owy s³u¿y do oddzielania  cz¹stek 
sta³ych py³u od roboczej substancji gazowej
 Œrednice nominalne od DN25 do DN200
 Ciœnienie nominalne PN16 oraz PN40
 Zastowanie do gazu ziemnego, propanu, 
butanu, propan-butanu, powietrza i innych 
gazów nieagresywnch 
 Zdolnoœæ filtracyjna 3-5µm
 Wk³ad filtracyjny typu gwiazdowego 
Maksymalny spadek ciœnienia od 150 do 
200kPa
 Temperatura robocza: -10 do +70°C
 Mo¿liwoœæ zdalnego sterowania
 Wykonanie EEx dla strefy 1 i 2.
 Wysoka trwa³oœæ i wysokie walory u¿ytkowe 

Zastosowanie:
Filtr py³owy s³u¿y do separacji sta³ych cz¹steczek py³u od roboczej 
substancji gazowej g³ównie w stacjach redukcyjnych gazu. Medium 
roboczym mo¿e byæ gaz ziemny, propan, butan, mieszanina  
propan-butan, powietrze i inne gazy nieagresywne.
Filtr spe³nia wymagania techniczne dotycz¹ce filtracji gazu wed³ug 
EN 12186 oraz EN 12279. Filtr jest urz¹dzeniem ciœnieniowym 
wed³ug przepisów RCZ Nr. 26/2003 i posiada certyfikat TÜV Nr. AO 
1017. Obliczenia wytrzyma³oœciowe s¹ zgodne z EN 13445. 
Urz¹dzenie spe³nia standardy EEx dla strefy 2. W przypadku 
zastosowania urz¹dzeñ odpowiadaj¹cych strefie 1, spe³nia 
standardy tak¿e dla strefy 1.
Opis:
Filtr ten ³¹czy funkcje filtru grawitacyjnego i filtru z wymienn¹ wk³adk¹ 
filtracyjn¹. Robocza substancja gazowa wchodzi do filtru, gdzie na 
podstawie wp³ywu obni¿enia prêdkoœci dochodzi do separacji 
wiêkszych cz¹steczek sta³ych, które osadzaj¹ siê w dolnej czêœci 
filtru. Drobniejsze cz¹steczki natomiast podnosz¹ siê do góry i 
osadzaj¹ siê na œcianach wk³adki filtracyjnej. Podczas przejœcia 
substancji roboczej poprzez wk³adkê filtracyjn¹ dochodzi do utraty 
ciœnienia, której wielkoœæ zale¿y w danym momencie od iloœci 
przep³ywaj¹cej substancji i od stopnia zanieczyszczenia wk³adki 
filtracyjnej.
Filtr sk³ada siê z korpusu 1, wyposa¿onego w wejœciowy i wyjœciowy 
króciec ko³nierzowy. Wewn¹trz korpusu umieszczona jest wk³adka 
filtracyjna 5, przylegaj¹ca w dolnej czêœci korpusu do wewnêtrznego 
ko³nierza króæca wyjœciowego. Aretacja wk³adki filtracyjnej mo¿liwa 
jest na prêcie gwintowym za pomoc¹ przeciwnakrêtki 8. Dolna czêœæ 
naczynia filtru jest w kszta³cie sklepionego dna z ujœciem do kurka 
kulowego 14 s³u¿¹cego jako zawór odmulaj¹cy do wypuszczania 
zanieczyszczeñ. 
Górna czêœæ filtru zakoñczona jest ko³nierzem, do którego przylega 
p³aska pokrywa 2 uszczelniona za pomoc¹ pierœcienia „O“ 15. 
Pokrywa doci¹gniêta jest za pomoc¹ œrub 9, podk³adek 11 i nakrêtek 
10. Na górnej czêœci pokrywy znajduje siê oko do podwieszania 13, 
s³u¿¹ce do manipulacji pokryw¹ lub ca³ym urz¹dzeniem.

Na wejœciowym i wyjœciowym króæcu znajduj¹ siê otwory z 
gwintem przy³¹czeniowym 6 przeznaczone do 
pod³¹czenia urz¹dzenia mierz¹cego utratê ciœnienia.
Na korpusie filtru znajduje siê dalej przyspawana rura z 
gwintem standardowo zaœlepionym wkrêtk¹ 4, 
umo¿liwiaj¹cym instalacjê czujnika temperatury lub 
przetwornik ciœnienia dla bezpoœredniego pomiaru 
ciœnienia substancji roboczej w korpusie filtru i podczas 
odmulania
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Parametry techniczne:

Standardy wykonañ ko³nierzowych:
EN 1092-1
DIN 2633
DIN 2635
ANSI B16.5 CLASS 150
ANSI B16.5 CLASS 300

Kod  Rodzaj pomiaru ró¿nicy ciœnienia

0  bez pom iaru

1  m anom etr ró¿nicowy, 2 zawory kulowe

2  m anom etr ró¿nicowy z elektrycznym  uk³adem  s tykowym

 w wykonaniu EExn, 2 zawory kulowe

3  m anom etr ró¿nicowy z trójdrogowym  zes tawem  kurków VS 300 

4  m anom etr ró¿nicowy z elektrycznym  uk³adem  s tykowym  

 w wykonaniu EExn z trójdrogowym  zes tawem  kurków VS 300

5  m anom etr ró¿nicowy z elektrycznym  uk³adem  s tykowym

 w wykonaniu EExn z trójdrogowym  zes tawem  kurków VS 500

6  czujnik ró¿nicowy DMD 331 w wykonaniu EExn 

 wyœwietlacz PA 430 (EExn) z trójdrogowym  zes tawem  kurków VS 300

9  inne na zam ówienie

Kod  W ykonanie czujnika temperatury

0  bez czujnika tem peratury, przy³¹cze M20x1,5

1  T1005-3 (1xPt100, czteroprzewodowy)

2  T1005-3 (1xPt100, czteroprzewodowy) EExd

9  inny na zam ówienie

Kod  Umieszczenie czujnika ró¿nicy temperatury, orientacja w  stopniach

0  bez czujnika

1  0
o
 (tylko dla wykonania naro¿nego)

2  90
o
 (tylko dla wykonania pros toliniowego i naro¿nego prawego)

3  270
o
 (tylko dla wykonania pros toliniowego i naro¿nego lewego)

9  inne na zam ówienie

            Przyk³ad zamówienia: FM 025 40 1 1 1 0 2

è

è

è

Wk³adka filtracyjna:
Materia³ poliestrowy opleciony metalem.
Zdolnoœæ filtracyjna wiêksza ni¿ 3-5µm.
Odrzut frakcji: 98%
Dozwolony spadek ciœnienia od 150 do 200kPa
Temperatura robocza: -10 do +70°C

FM  Filtr py³owy 

Kod  Przelot DN D³ugoœæ zabudowy [mm]

025  DN 25 300

050  DN 50 400

080  DN 80 450

100  DN 100 500

150  DN 150 650

200  DN 200 800

999  inne na zam ówienie inne na zam ówienie

Kod  Ciœnienie nominalne

16  PN 16

40  PN 40

99  inne

Kod  Typ przy³¹cza

1  ko³nierzowe wg. EN 1092-1

2  ko³nierzowe DIN 

3  ko³nierzowe ANSI B16.5

9  inne na zam ówienie

Kod  Kierunek przep³ywu, orientacja wejœcia i wyjœcia

1  przelot pros ty

2  wykonanie naro¿ne prawe

3  wykonanie naro¿ne lewe

9  inne na zam ówienie
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Techniczne parametry filtru py³owego FM dla PN16 i PN40:

Masa

[kg]

25 480 237 140 150 60/135 20 G1 1 4,3 0,125 10

50 580 308 168 200 60/135 20 G1,5 1 8,1 0,23 22
80 690 389 219 225 60/135 20 G2 1 17 0,47 45
100 800 435 273 250 60/135 20 G2,5 1 31,6 0,725 90
150 915 493 324 325 60/135 20 G3 1 54,2 0,95 140
200 1100 628 406 400 60/135 20 G4 1 103,2 1,45 280

Liczba 

wk³adek

Objêtoœæ

[l]

Powierzchnia 

filtracyjna [m2]
E F DNodm.

Typ 

wk³adki
DN A B ∅ D

DN  = przelot rury odmulaj¹cejodm

Tablica przepustowoœci filtru dla maksymalnego ciœnienia PN16 oraz PN40:

DN
PN 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40 16 40

Qmax [mn
3/h] 1100 2800 4440 11300 11400 28800 17770 45090 39980 101450 71080 180360

150 20025 50 80 100

Wyposa¿enie:

Typ 1: 
Manometr ró¿nicowy  pokazuj¹cy ró¿nicê ciœnienia 0÷250kPa, 
2 zawory kulowe. 
Wyposa¿enie typu 1 jest korzystne do natychmiastowego odczytu 
wartoœci utraty ciœnienia i do odczytu maksymalnie osi¹gniêtej 
utraty ciœnienia na urz¹dzeniu.  

 

Typ 2:
Manometr ró¿nicowy pokazuj¹cy ró¿nicê ciœnienia 0÷250kPa, z 
elektrycznym stykiem dla strefy EEx, 2 zawory kulowe. 
Wyposa¿enie typu 2 jest korzystne do natychmiastowego odczytu 
wartoœci utraty ciœnienia i do odczytu maksymalnie osi¹gniêtej 
utraty ciœnienia na urz¹dzeniu. Styk s³u¿y do zdalnego 
przekazania informacji przy osi¹gniêciu dozwolonej utraty 
ciœnienia.

Typ 3: 
Manometr ró¿nicowy pokazuj¹cy ró¿nicê ciœnienia 0÷250kPa, 
trójdrogowy zestaw zaworów VS 300.

Typ 4:
Manometr ró¿nicowy pokazuj¹cy ró¿nicê ciœnienia 0÷250kPa, 
z elektrycznym stykiem dla strefy EEx, trójdrogowy zestaw 
zaworów VS 300.

Typ 5:
Manometr ró¿nicowy pokazuj¹cy ró¿nicê ciœnienia 0÷250kPa 
z elektrycznym stykiem dla strefy EEx, piêciodrogowy zestaw 
zaworów VS 500 z mo¿liwoœci¹ wyprowadzenia rurek 
impulsowych poza urz¹dzenie.

Typ 6:
Czujnik ró¿nicy ciœnieniowej DMD 331 z znormalizowanym 
sygna³em wyjœciowym 4-20mA w wykonaniu EExn i 
wyœwietlacz PA 430 (EExn), trójdrogowy zestaw zaworów 
VS 300, dok³adnoœæ pomiaru 1% ustawionego zakresu.
Konektor DIN 43650 dla zdalnego przekazywania danych. 

Wykonania - schematy graficzneWykonania - schematy graficzne

FM - przelot prostyFM - przelot prosty FM - wylot z prawej stronyFM - wylot z prawej strony FM - wylot z lewej stronyFM - wylot z lewej strony

1 - Wykonanie z przelotem prostym, 
manometr umieszczony prostopad³e do 

wejœcia

1 - Wykonanie z przelotem prostym, 
manometr umieszczony prostopad³e do 

wejœcia

2 - Wykonanie naro¿ne, wyjœcie do 
prawej strony

2 - Wykonanie naro¿ne, wyjœcie do 
prawej strony

3 - Wykonanie naro¿ne, wyjœcie do lewej 
strony

3 - Wykonanie naro¿ne, wyjœcie do lewej 
strony


