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FILTERS

SET304SET304

SET345SET345

SET352SET352

P1max:2bar/DN20

P1max:2bar,5bar/DN15,DN20,DN25

P1max:2bar,5bar/DN40,DN50

فیلترها

 SET352X, SET352, SET345, SET300 فیلترهای گاز  در  انواع
و SET351 با فشار کاری تا 2bar و تا 5bar عرضه می شود.

مشخصات
 INSO 22107          دارای نشان استاندارد ملی ایران
 EN 13611                                  مطابق با استاندارد 
  ISO 7 – 1 و EN 10226         رزوه اتصاالت: مطابق با

ISO 7005            فلنچ ها: مطابق با
                                                     .......... 60C : دامنه دما

نوع گاز: گاز طبیعی، گاز مایع، هوا، گاز شهری    
حداکثر فشار ورودی کاری :

مشخصات صافی: 
جنس صافی از الیاف مواد مصنوعی

    )EN779 – 2012 طبقه بندی بازده:       )طبق
    )Ashrae 52/1 – 1992 بازده غباراتمسفریک:               )طبق

   ) Ashrae 52/1 – 1992 بازده گیراندازی:         )طبق

    5bar 2     دامنه 2: تاbar دامنه 1: تا 

M5
)گروه 2(
)گروه 2(

-PN 16
50-55%

95%

0/23 kg وزن
DN20 قطرنامی
Rp3/4 اتصال  

    1500 mm2 مساحت صافی

0/44 kg وزن
DN15، DN20، DN25 قطرنامی
Rp1/2 ،Rp3/4 ،Rp1       اتصال  
   4400 mm2 مساحت صافی

1/2 kg وزن
DN40   ،DN50    قطرنامی
Rp1 1/2 ،Rp2          اتصال  

   16500 mm2 مساحت صافی

-15

Ø65

Ø94

Ø149

46
71

87
85

120

160

ورودی

ورودی

ورودی

باید  مشتري  کنترل،  کردن  دار  فالنچ  منظور  به 
فالنچ  سري  دو   ،)DN( اتصال  اندازه  با  متناسب 

SET952 را نیز سفارش دهد.



SET351SET351

SET351SET351

SET351SET351

P1max:2bar,5bar/DN80

P1max:2bar,5bar/DN65

P1max:2bar,5bar/DN100

6/5 kg وزن
DN80 قطرنامی

37500 mm2 مساحت صافی

6/7 kg وزن
DN65 قطرنامی

37500 mm2 مساحت صافی

10/8 kg وزن
DN100 قطرنامی

   75000 mm2 مساحت صافی

 مثال کد سفارش 
SET352X نوع کاال
             /DN50 اتصال
                     /5  فشار کاری 
                         /T34 نافی اندازه گیری فشار در موقعیت 3و4
SET352X/DN50/5/T34 کد سفارش

)Rp2(
)5bar تا(

محل های انتخابی 
نافی اندازه گیری فشار 

گزینه کارخانه تا DN50 بدون نافی 
اندازه گیری فشار است.

 از DN65 به باال موقعیت 3 و4 
گزینه کارخانه می باشد.

دید از باال)نما شماتیک است(

SET353SET353
P1max:2bar,5bar/DN40,DN50

1/6kg وزن
DN40   ،DN50    قطرنامی
Rp1 1/2 ،Rp2          اتصال  

   20000 mm2 مساحت صافی

Ø210

Ø210

Ø265
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ورودی
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به منظور فالنچ دار کردن کنترل، مشتري باید متناسب با اندازه 
اتصال )DN(، دو سري فالنچ SET952 را نیز سفارش دهد.

Ø140


