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Výrobce: OMEGA AIR

Popis výrobku:  filtr určený k odstraňování pevných nečistot, vody,  
 aerosolů, uhlovodíků, pachů a par ze systému stlačeného  
 vzduchu

Aplikace:  automobilový průmysl, chemický a petrochemický  
 průmysl, plastikářský průmysl, elektronická výroba,  
 potravinářství a nápoje, lakýrnictví

Certifikace:  CE-PED-H, ISO 8573-1 (IUTA)

Pracovní tlak:  16 bar

Pracovní teplota:  1,5 – 65 °C

Průtok při 7 bar:  60 – 2 760 Nm3/h

Připojení:  3/8“ – 3“

Barva:  standardně RAL 5012 (světle modrá)

Materiály:  tělo – hliník, šrouby – ocel, vrchní část víka – ABS,  
 těsnění – NBR

Vnější ochrana:  epoxypolyesterové práškové lakování

Technická data:

Objednací čísla:
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Filtrační stupně:

1. Filtrační vložka B se může čistit pomocí ultrazvuku nebo zpětným proplachováním. Interval čištění závisí na použití. Pokud je to nutné, musí se vyměnit za novou.
2. Filtrační vložky „A, A2, H2“ musí být pravidelně měněny, minimálně jednou za 6 měsíců. Filtry s aktivním uhlím nesmí pracovat v olejem nasyceném prostředí.
3. Platí, pokud je předřazen filtrační stupeň S.
4. Pro vložky A2, H2 a MS2 je nutné snížit průtok podle specifikace technického listu.
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Horní koncové víko Těsnící o-kroužek

Vnitřní nerezové sítko

Skládaná vrstva

Pěnová vrstva

Netkaná vnitřní vrstva

Koalescenční filtrační vrstva

Externí sítko z nerezové oceli

Spodní koncové víko

Horní víko drží filtrační vložku pohromadě 
v kompaktní podobě. V závislosti na 

použití a typu filtru může byt vyrobeno 
z plastu, hliníku nebo nerezové oceli.

Zajišťuje spolehlivé utěsnění mezi  
horním víkem a filtrační vložkou.

Nerezové sítko zajišťuje podporu  
a stabilitu filtračních vrstev.

Skládaná vrstva poskytuje výrazně větší 
plochu povrchu než stočená vrstva,  
podílí se na snížení tlakového spádu  
a odstranění pevných nečistot.

Pěna z vnější strany vložky slouží 
k zachycení a odvodu oleje a vody 
a ochraně vnitřních částí filtru.

Netkaná vnitřní vrstva zajišťuje základní 
ochranu filtračního média.

Koalescenční jemná vrstva zadržuje olej 
a vodní aerosoly.

Nerezové sítko zajišťuje podporu 
a stabilitu filtračních vrstev.

Spodní víko zajišťuje spolehlivé spojení  
filtračních vložek. V závislosti na aplikaci 
a typu filtru může být vyrobeno z plastu, 

hliníku nebo nerezové oceli.
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