
KONSTRUKCE

Filtr - membránový redukční ventil s rovnovážným sedlem a se dvěma stupni 

filtrace - odstředěním vzduchu a pomocí výměnné a znovu použitelné pórovité 

filtrační vložky z HDPE. Hladina kondenzátu je viditelná ze všech stran i při 

namontovaném ochranném koši. Filtr-regulátor je vybaven manuálním 

odpouštěním kondenzátu a dvěma přípoji pro připevnění manometru.

OVLÁDÁNÍ

Ovládací knoflík s aretací zatlačením směrem dolů.

PŘIPOJENÍ

Závitové připojení  dle DIN/ISO 228 1/4”G.

Závitové připojení manometru dle DIN/ISO 228 1/8”G.

REGULAČNÍ ROZSAH

0 - 12 bar.

TEPLOTNÍ ROZSAH

Maximálně 50°C (při vstupním tlaku 10bar).

MATERIÁLOVÉ PROVEDENÍ

Těleso: vyztužený technopolymer s mosaznými závitovými vložkami.

Nádobka: průhledný technopolymer.

Ochranný koš: nározuvzdorný technopolymer.

TECHNICKÁ DATA

Velikost pórů filtrační vložky: 20µm.

Objem nádobky: 17cm3.

Pracovní poloha: vertikální.

Připevňovací šrouby M4.

Maximální kroutící moment pro utahování spojů: 15Nm.

Hmotnost: 180g.

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Manometr 17070AC (0-12bar).

Montážní konzoly pro uchycení k pneupohonům OP1 až OP4.

připojení na hadičku Ø6mm
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17104BBDP FILTR-REGULÁTOR 

1/4” NÁTRUBKOVÝ KATALOGOVÝ LIST 1/2

OBECNĚ

Provozní spolehlivost a trvanlivost pneumatického obvodu 

záleží na kvalitě stlačeného vzduchu. Vlhkost ve stlačeném 

vzduchu se podílí na opotřebení povrchu  a těsnění, snižuje 

výkonnost a životnost pneumatických komponentů. Kromě 

toho kolísání tlaku způsobená přerušovanou dodávkou 

stlačeného vzduchu má nežádoucí účinek na správnou 

činnost obvodu. K odstranění těchto nedostatků je důležité 

instalovat jednotku pro úpravu vzduchu - filtr, redukční ventil, 

popřípadě maznici.
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FILTR-REGULÁTOR 

1/4” NÁTRUBKOVÝ

KONSTRUKCE A POUŽITÍ

Velkou výhodou těchto jednotek pro úpravu stlačeného vzduchu je jejich standardní design, který umožňuje 

jejich montáž bez použití přídavných zařízení.

Těleso je vyrobeno z vyztuženého technopolymeru, závitové připojení z mosazi. 

Nádobky jdou vyrobeny z průhledného technopolymeru a jsou vybaveny nárazuvzdorným technopolymerovým 

krytem, který vždy umožňuje kontrolovat hladinu kondenzátu (u maznice oleje) z jakéhokoliv úhlu pohledu. 

Filtr je standardně vybaven manuálním odpouštěním kondenzátu. 

Rukojeť ovládání redukčního ventilu je možno zajistit v požadované poloze jednoduchým stlačením dolů.

POKYNY PRO MONTÁŽ A PROVOZ

Věnujte pozornost při montáži celé jednotky nebo jednotlivého komponentu s odpovídajícím směrem průtoku dle 

šipky a orientací nádobky směrem dolů. 

Při montáži přípojek nepřesahujte daný utahovací moment. 

Nepřekračujte doporučený tlakový a teplotní rozsah. 

Kondenzát by neměl přesahovat úroveň označenou na nádobce a může být vypuštěn vedením přes hadičku 

6/4 přímo zapojenou na ruční odlučovací ventil. 

Tlak by měl být nastaven z minima na maximum ručním otáčením ve směru hodinových ručiček.

ÚDRŽBA 

Čistěte nádobku vodou a saponáty, nepoužívejte alkohol. 

Filtrační vložka je vyrobena z HDPE a je možné ji opětovně použít po vyfouknutí a vyčištění ve vhodném čistícím 

prostředku (saponátu). 

Pro výměnu nebo vyčištění sundáme nádobku a vyšroubujeme zarážku vytáčením. 

Kdykoliv je redukční ventil v činnosti, není možné provést jeho výměnu, neboť tam je nepřetržité unikání vzduchu 

prostřednictvím odlehčení (přes tlakovou výpusť). 

Při opětovné instalaci regulační ústrojí trvale utáhneme momentem kolem 8Nm. 

Kryt je zapotřebí vyměnit, baňku utahujeme momentem max. 5Nm.
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PRŮTOKOVÁ CHARAKTERISTIKA (vstupní tlak 7bar) REGULAČNÍ CHARAKTERISTIKA 
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