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FY69P 
Filtru Y din fontă cenuşie 

cu racorduri cu flanşe 
 

Date privind produsul 
 

 
Construcţie 
Filtrul conţine: 
• Carcasa, cu flanşe PN16, conform DIN 2533 
• Sită dublă cu dimensiunea sitei de aproximativ 0.50 mm 

şi cu ramă pentru sită 
• Capac cu cep ştanţat şi cap hexagonal 
• Garnitură inelară 
 
Materiale 
• Corp din fontă cenuşie 
• Sită dublă din inox 
• Capac şi cep ştanţat din oţel 

Aplicaţii 
Filtrele FY69P sunt utilizate în aplicaţii comerciale şi 
industriale, ca şi în sistemele de alimentare cu apă în 
limitele specificaţiilor acestora. 
Ele protejează instalaţiile împotriva disfuncţionalităţilor şi 
coroziunii provocate de pătrunderea particulelor străine, 
cum ar fi boabe de sudură, materiale de etanşare, decupări 
de metal, rugină, etc. Aceasta conduce la prelungirea 
duratei de viaţă a sistemului deservit şi previne defectarea 
prematură.  
 
Caracteristici speciale 
• Rezistenţă hidraulică scăzută, datorită proiectării 

corpului cu o bună dinamică a curgerii 
• Vopsit electrostatic pe interior şi exterior, ceea ce îl face 

sigur din punct de vedere toxicologic şi fiziologic 
• Construcţia din inox oferă o bună rezistenţă la coroziune 

a sitei duble 
• Suprafaţa mare a filtrului oferă o capacitate mare de 

absorbţie a murdăriei 
• Rama sitei asigură o bună etanşare în carcasă 
• Particulele de murdărie sau condensate în sistemele de 

aer comprimat pot fi îndepărtate prin demontarea cepului 
ştanţat 

• Demontare uşoară a sitei în vederea curăţării 
• Fiabil şi testat 
 
Domeniu de aplicaţii 
Mediu Apă, ulei, aer comprimat, abur şi alte 

medii neagresive 
Presiune de operare Maxim 16.0 bari pentru apă, ulei şi 

aer comprimat 
 Maxim 4.0 bari pentru abur 
 
Date tehnice 
Poziţie de instalare Verticală sau orizontală, cu cepul 

ştanţat în jos 
Temperatură Maxim 150°C  
Dimensiuni racorduri DN 15 până la DN 200 
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Principiul de funcţionare 
Mediul curge în direcţia săgeţii prin filtrul FY69P şi trece prin 
suprafaţa mare a celor două site din interior către exterior. 
Particulele de murdărie sunt captate şi colectate de către 
sita dublă. Particulele de murdărie acumulate pot fi apoi 
înlăturate uşor, în cursul curăţării programate a filtrului. 
Suplimentar, dacă se montează se montează un ventil de 
service în locul cepului ştanţat, murdăria colectată şi / sau 
condensată în sistemele de aer comprimat, poate fi 
înlăturată fără dificultate.  
  
Opţiuni 
FY69P-…A = Cu sită dublă, dimensiune sită de aproximativ 

0.50 mm 
 
 

 

 

 

Dimensiune racord DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
Greutate aproximativă (kg) 2.0 2.6 3.8 6.3 7.4 10.4 15 22 30 45 66 144 
Dimensiuni (mm)             
 L 130 150 160 180 200 230 290 310 350 400 480 600 
 H 64 83 90 108 120 143 179 203 222 267 320 382 
 R ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ⅜” ½” ½” 1” 1” 1” 1” 
 F 95 105 115 140 150 165 185 200 220 230 285 340 
Valoare zeta  1.4 1.5 1.5 1.6 1.6 1.8 1.9 1.7 1.8 1.9 1.7 1.7 

Dimensiunea racordului
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Instrucţiuni de instalare 
• Dacă este posibil, instalaţi-l pe conductă orizontală cu 

cepul ştanţat în jos 
o Această poziţie asigură eficienţă maximă de curăţare 
o La instalare pe conducte de urcare, particulele de 

murdărie nu vor fi colectate în filtru 
• Instalaţi robinete 

o Permit curăţarea rapidă a filtrului 
• Asiguraţi accesul uşor 

o Astfel încât sita să se poată scoate uşor 
o Simplifică întreţinerea şi inspecţia 

 
Inspecţie şi întreţinere 
DIN 1988, partea 8, specifică faptul că următoarele operaţii 
trebuie efectuate în mod regulat. Este recomandat un plan 
de întreţinere periodică. 

 
Aplicaţii tipice 
Filtrele FY69P sunt esenţiale la intrarea conductelor în 
dispozitive sau sisteme. Ele pot fi utilizate în aplicaţii 
comerciale şi industriale, în limitele specificaţiilor acestora. 
Filtrele trebuie instalate: 
• Acolo unde prezenţa murdăriei poate cauza uzura 

prematură a maşinilor sau instalaţiilor 
• Acolo unde este posibilă blocarea dispozitivelor sau 

sistemelor 
• Acolo unde pătrunderea particulelor de murdărie poate 

cauza coroziune 

 
 Operaţie Interval Efectuat de către 
Inspecţie Inspecţia locaţiei şi etanşeitatea 

ansamblului filtru şi a garniturii 
inelare 

Conform condiţiilor de 
exploatare 

Utilizator sau specialist 

Inspecţie şi 
întreţinere 

Curăţare sau, în cazul în care 
este necesar, înlocuirea sitei 
Curăţare sau, în cazul în care 
este necesar, înlocuirea 
garniturii inelare 

Conform condiţiilor de 
exploatare 

Utilizator sau specialist 

 
 

Exemplu de instalare 
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Piese de service pentru filtrele FY69P 
 
Descriere Dimensiune 

nominală 
Cod 

1. Sită de schimb DN 15 
DN 20 
DN 25 
DN 32 
DN 40 
DN 50 
DN65 
DN 80 
DN 100 
DN125 
DN 150 
DN 200 

ES69Y-15 
ES69Y-20 
ES69Y-25 
ES69Y-32 
ES69Y-40 
ES69Y-50 
ES69Y-65 
ES69Y-80 
ES69Y-100 
ES69Y-125 
ES69Y-150 
ES69Y-200 

2. Garnitură capac DN 15 
DN 20 
DN 25 
DN 32 
DN 40 
DN 50 
DN65 
DN 80 
DN 100 
DN125 
DN 150 
DN 200 

5782400 
5782500 
5782600 
5782700 
5782800 
5782900 
5783000 
5783100 
5783200 
5783300 
5783400 
5783500 

3. Garnitură cep ştanţat DN 15 
DN 20 
DN 25 
DN 32 
DN 40 
DN 50 
DN65 
DN 80 
DN 100 
DN125 
DN 150 
DN 200 

5783600 
5783600 
5783600 
5783600 
5783600 
5783600 
5783400 
5783400 
5783700 
5783700 
5783700 
5783700 

 

Honeywell 
Braukmann 

Produse pentru automatizări şi reglare 
Honeywell Gmbh Telefon: (49) 6261 810  
Hardhofweg Fax: (49) 6261 81309  
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