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کربن استیل -استنلس استیل  متریال مدیا  

 c - 250°c°150 بیشینه دما قابل تحمل

 %100 بیشینه رطوبت قابل تحمل

 mbar - < 80 mbar 40 > در حالت تمیز  افت فشار

 %85 - %60 راندمان

 micron 600 – 10 درجه جداسازی

 

 
      

بسکت فيلترها يا فيلترهای سبدی انواعی از فيلتر 

( عمل    Surfaceهستند که بصورت سطحی )

جهت جداسازی  هايی کهکاربردمی کنند و در 

که  ات و گازهايیذرات معلق درشت از مايع

خورندگی پايينی دارند و يا از لحاظ شيميايی 

 د. نخنثی هستند استفاده ميشو
 

های فلزی  اصل مشابه توریفيلترهای سبدی در 

دارای درجات جداسازی د با اين تفاوت که نباشمی

باالتری هستند در حاليکه فيلترهای فلزی مش 

 ريزتر و حساسيت باالتری دارند.
 

بطور معمول اين فيلترها از متريال فلزی ساخته  

در صورتی که حرارت محلول در می شوند ليکن 

از نوع ، درجه ( باشد  52تا  52حد نرمال )

 پالستيکی نيز ميتوان استفاده کرد. 
 

در بعضی موارد ، چنانچه ذرات جامدی که بهمراه 

( Continuousسيال )گاز يا مايع( پيوسته )

بصورت آلودگی وجود دارند از مواد فلزی نظير براده 

امثال آنها باشد از سيستم ها ی فلزی، زنگ فلزات و 

( نيز بطور همزمان با Magnetهای مگنت )

 سيستم های بسکت استفاده می شود.
 

خصوصیات اصلی و مهم این نوع فیلتر ها 

 عبارت است از:

 سيستم به تحميلی  حداقل افت فشار  

 نگهداری و پايين بودن  عدم نياز به تعمير و

 هزينه های بهره برداری 

  در بهره برداریسهولت و سادگی 

 امکان شستشو با روش شستشوی معکوس 

  شير  ‚محافظت و افزايش طول عمر شير فلکه

يکطرفه و الکترو پمپ و....... به  ‚هواگيری 

دليل جدا نمودن ذرات شن وماسه و مواد 

 معلق در آب

  امکان نصب سريع و آسان در شبکه وخطوط

 انتقال 

 

 

 

       

 

 روش سفارش دهی   : 

سيال و يا جنس فيلتر را بهمراه راندمان مورد  جنس،  فيلتر ابعاد

به آدرس اين شرکت ارسال فرماييد تا فيلتر درخواستی در نظر 

 فرآيند توليد قرار گيرد.
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