F74C
Dönebilir ba¤lant› flanfll›
Ters y›kamal› ince filtre
Ürün Spesifikasyonu
Uygulama

F74C ters yıkamalı filtreler devamlı olarak filtrelenmiş su
tedarik etme garantisi verir. İnce filtre, paslı parçalar,
kenevir ve kum taneleri gibi yabancı cisimlerin girişini
engeller.
F74C filtre kombinasyonu bas›nç düşürücü vananın
kullan›ld›¤› veya zorunlu olmad›¤› sistemlerde kullan›l›r.
(DIN 1409’a göre maksimum statik bas›nç 5.0 bar) Hem
yatay ve hem dikey montaj uygundur.

Özellikler
• DIN/ DVGW onayl›
• Ters y›kama s›ras›nda bile filtrelenmifl su sa¤lanmas›
• Patentli ters y›kama sistemi – az miktarda bir suyla h›zl›
ve eksiksiz filtre temizli¤i
• Haf›za halkas› bir sonraki ters y›kama zaman›n› gösterir.
• Süngülü ba¤lant› ile basit ters y›kama motoru montaj›
• Genifl filtre yüzeyi
• fioka dayan›ml› fleffaf sentetik malzemeli filtre kab› ile
kolayca filtre kirlili¤inin gözlenmesi
• Filtre kartuflu de¤ifltirilebilir.
• Çok basit ifllem
• Güvenilir ve test edilmifltir

Yap›

‹nce filtre flunlardan oluflur:
• Manometreli gövde
• Erkek diflli ba¤lant›
• Flanfll› conta ve civatal› dönebilir ba¤lant› parças›
• fieffaf filtre kab›
• ‹nce filtre
• Gider ba¤lant›s›nda küresel vana
• Filtre kab› için anahtar

Malzeme
•
•
•
•
•
•

Uygulama Aral›¤›
Ortam

Teknik Bilgi

Su

Montaj pozisyonu

Yatay ve dikey, filtre kab› afla¤›da kalacak
flekilde

‹flletme bas›nc›

Min. 1.5 bar
Maks. 16 bar
Maks. 30°C
3/4” - 1 1/4”

‹flletme s›cakl›¤›
Ba¤lant› çaplar›

Sentetik malzemeden gövde
Pirinç civata ba¤lant›lar›
K›z›l bronz ba¤lant› parças›
Paslanmaz çelik ince filtre
fioka dayan›ml›, fleffaf sentetik filtre kab›
NBR conta
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Çal›flma Prensibi

F74C filtre kartuflu, üst k›s›m ve alttaki kombinasyon
bölümünden oluflur. Filtreleme s›ras›nda, suyun ana filtrenin
içinden sadece d›flardan içeriye geçmesi için üstteki küçük
k›s›m kapal›d›r. Küresel vana ters y›kama için çevrildi¤i zaman,
filtre, su ana filtrenin d›flar›s›na do¤ru durana kadar afla¤›ya
do¤ru bast›r›l›r. Ayn› zamanda su ak›fl›, filtrenin üstteki k›sm›na
aç›l›r. Filtrenin temizlenmesi için gereken su, üstteki elekten,
dönen çark, ve ana filtreden içerden d›flar› do¤ru geçer. Bu
durumda, filtre bütün alan› üzerinde o girifl bas›nc›nda
temizlenir. Küresel vana kapand›¤› zaman filtre otomatik
olarak çal›flma pozisyonuna döner.
Opsiyonlar
F74C- ..... AA = Diflli erkek ba¤lant›, 100 µm örgü filtre
F74C- ..... AC = Diflli erkek ba¤lant›, 50 µm örgü filtre
F74C- ..... AD = Diflli erkek ba¤lant›, 200 µm örgü filtre
ba¤lant› çap›

Ba¤lant› Çap›
A¤›rl›k
Boyutlar

0.2 bar’da debi
kvs de¤eri
DIN/DVGW-Kay›t No
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203
3.5
4.0
4.5
5.5
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NW-9301 BO 0224

Ba¤lant› Örgü
Çap›
boyutu

100 µm

50 µm

200 µm

3/4”

F74C3/4AA

F74C3/4AC

F74C3/4AD

1”

F74C1AA

F74C1AC

F74C1AD

1 1/4”

F74C11/4AA

F74C11/4AC

F74C11/4AD

Aksesuarlar
Z11S

Otomatik ters y›kama motoru

ZR10K

Çift tarafl› anahtar

Önceden ayarlanabilir aral›klarda otomatik
filtre y›kamas›

Filtreyi sökmek için

F74C Ters y›kamal› ince filtre

Tesisat örne¤i

Montaj Tavsiyeleri

• Yatay veya dikey pozisyonda, filtre kab› afla¤› bakacak
durumda monte ediniz
• Bu pozisyon optimum filtre verimini garanti eder.
• Vana monte ediniz
• Kolay ulafl›labilirlik için
• Manometre kolayca görülebilir olmal›
• fieffaf filtre kab› ile kirlili¤in derecesi görülebilir olmal›
• Basitlefltirilmifl bak›m ve denetim
• Su sayac›ndan sonra monte edin
• DIN 1988, Bölüm 2’e göre

Tipik Uygulamalar

F74C ince filtreleri, evsel uygulamalar için elveriflli olup uygun
spesifikasyon aral›¤›nda endüstriyel ve ticari uygulamalarda
da kullan›labilir.
F74C su tedarik ünitesi kombinasyonlar› kullan›m yerleri:
• Metal ve plastik tesisat›n hala kullan›l›r oldu¤u yerlerde
• Tesisat›n›n üzerinde kirlili¤e hassas cihazlar var ise
• Yatay ve dikey boru tesisat›n›n oldu¤u yerde
• Halen kullan›lan filtrenin bulundu¤u yerlerde (örn: fieffaf
cillit filtre 77)
• Yer problemi oldu¤unda, özellikle duvardan olan aç›kl›k
limitli ise,

Debi V

kvs Diagram›

Bas›nç kayb›
TR0H 1113GE23 R0906

F74C Ters y›kamal› ince filtre

F74C ‹nce Filtre için yedek parçalar (1995 sonras›)
No. Tan›m
1

Honeywell Teknoloji A.Ş.
Çayıryolu Sk. Üçgen Plaza No.7 Kat: 7
İçerenköy 34752 - İSTANBUL
Tel: 0216 578 71 20
Faks: 0216 575 66 37
www.honeywell.com.tr/home

Komple filtre
kartuflu
Filtre 100 µm
Filtre 50 µm
Filtre 200 µm

Ölçü

Parça No.

3/4” – 1 1/4”
3/4” – 1 1/4”
3/4” – 1 1/4”

AF74-1A
AF74-1C
AF74-1D

2

Komple fleffaf
filtre kab›

3/4” – 1 1/4”

KF74-1A

3

Manometre
(0 – 16 bar)

3/4” – 1 1/4”

M07M-A16
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