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يا شرکت مهندسی سامان آر  

 

  فیلترهای کارتریجی روغن
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 75 83 62 65 56 57 47 35 29 29 18 قطر خارجی .

 16 69 11 38 13 10 13 11 8 13 5 قطر داخلی

 66 121 60 162 114 76 45 86 84 85 51 ارتفاع

 متریال مدیا
Glass Fiber, Cellulose, Synthetic Polymer 

Stainless Steel, Galvanized Iron, Aluminum 

بیشینه دما قابل 

 تحمل
80 °c 

بیشینه رطوبت 

 قابل تحمل
95% 

در   افت فشار

 حالت تمیز
40-125  mbar 

 %99.98< %99.8< %99< %98< %95< %85< %75< راندمان

 100micron–80–60–40–24–20–10–8–5–3–1 درجه جداسازی

 

 
      

با توجه به کاربرد روغن در صنايع مختلف و نيز  

حساسيت بسيار زياد تميز بودن روغن از ذرات جامدي  

که بر اثر خوردگي در سيستم هاي مکانيکي ايجاد  

 . ميشود فيلتراسيون روغن بسيار با اهميت ميباشد

در اين راستا فيلترهاي روغن را بر   سامان آرياشرکت 

مورد نياز با مدياهاي  درجه جداسازي اساس کاربرد و 

مختلف توليد و ارائه مينمايد که کاربردهاي گوناگوني  

  ،در صنايع مختلف از جمله در فيلتراسيون روغن توربين

 .دارند و روغن هاي هيدروليک روغن هاي صنعتي

اسيون  ه عموماً در مصارف فيلتراين نوع فيلترها ک

  و روغن هاي صنعتيروغن، سيستمهاي هيدروليک، 

مختلف با مدياي   مي شوند در انواع نظاير آن استفاده

 Stainless( ، استنلس استيل )Cellulose) سلولزي

Steel ) ، گالس فايبر(Glass Fiber  پليمرهاي ، )

و نظاير آن طراحي  ( Synthetic Polymerسنتزي )

ارائه مي گردند که مبناي انتخاب متريال مديا عالوه  و 

بر مطابقت مديا با سيال ، نوع و دقت مصرف فيلتر در  

 کاربرد مورد نظر مي باشد.

 

مدياي فيلترهاي گالس فايبر ساخت شرکت سامان  

آريا داراي الگوي ماتريسي راندومي از الياف مي باشند  

تنظيم مي ميکرون قابل  100الي  1که منافذ آنها از 

باشد. هر اندازه که سايز منافذ از نظر ميکروني کوچکتر  

باشد فضاي باز بيشتر و ظرفيت بيشتري از نظر  

 نگهداري ايجاد مي نمايد.  

 

 مزاياي اين فيلترها به شرح ذيل مي باشد:

 )%75تخلخل بسیار باال )تا -1

 عمر طوالنی تر فیلتر-2

 افت فشار بسیار کم-3

 جاگذاری و تعویض آسان-4

 مقاومت باال در برابر نوسانات فشاری-5

 مقاومت باال در برابر خوردگی-6

 انبساط پایین دمایی -7

 

 

 روش سفارش دهی   :

شرکت ارسال  آدرس اين راندمان مورد نظر را به  وجنس ، ابعاد 

 درخواستي در فرآيند توليد قرار گيرد.فرماييد تا فيلتر 

 


