
Elektrik Yalıtımı Yağ Uygulamaları için Filtrasyon Üniteleri 
 

Chainings Ltd, Yalıtımlı Yağ sistemlerine uygulandığında ekonomik ve basit 
kurulum sağlayan özel Filtrasyon Üniteleri sunmaktadır. 

 
Tüm modeller, karbon, su ve diğer parçacık kirlenmelerini (örneğin silikatlar, gevşek 
katı yalıtım fiberleri) uzaklaştırmak için benzersiz Zincirler filtre cihazı ürünü 
özelliğine sahiptir. 

 
Bir Hizmet/Bakım aracı olarak kullanılabilir veya uygulanan sistemin yalıtılmasına 
gerek kalmadan kalıcı bir özellik olarak kurulabilir. 

 
Yalıtım Yağının Chainings filtre ortamı vasıtasıyla sürekli dolaşımı ile yağ 
kalitesini korur. 

 
Avantajları 

 

1. 1 mikronun üzerindeki karbon ve partikül kirliliğini gidermeye elverişlidir. 
2. Su kirliliğini 5-10ppm'ye düşürme kabiliyetine sahiptir 
3. Çamur birikme riskini azaltır 
4. Yalıtım yağının di-elektrik mukavemetini arttırır. 
5. Dehidratasyon işleminin verimliliğini arttırmak için bir prekürsör 

olarak veya yağ arıtımı ardından uygulanabilir 
6. Dehidrasyon ve/veya yağ arıtma prosesleri gerekli olduğunda aradaki 

süre uzar 
7. Yağ oksidasyonu ve asit oluşumu ilerleyişini yavaşlatacak kirliliği 

azaltma ve kontrol etme kabiliyetine sahiptir 
8. Yapılan uygulamanın erken yaşlanmasını önlemeye yardımcı olur 
9. Basit bağlantı ve çalıştırma 
10. Filtrenin tıkanması durumunda otomatik yalıtım ve alarm ile gözetimsiz 

olarak çalışabilir 
11. Dolum sistemleri için de kullanılabilir 
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Modeller 
 

Parça No. CP1202-0000 
500 litreye kadar olan sistemlerde kullanıma uygundur 
Akış Hızı saatte 240Litredir
Nihai yağ temizliği için maksimum çalı
tıkanmadığı sürece) 
Özelliklerine "delinmez" lastikli tekerlekler de dahildir. 
Elektrik bağlantısı 220V Tek Fazlı (110V seçene
Filtre elemanı tıkanması durum
Kontrolü. 
Ağırlık: 50Kg 
Boyutlar: 58*112*48cm

 
 
 
 

 
500 litreye kadar olan sistemlerde kullanıma uygundur 

240Litredir 
ği için maksimum çalışma süresi 12 Saat (Filtre önceden 

Özelliklerine "delinmez" lastikli tekerlekler de dahildir.  
lantısı 220V Tek Fazlı (110V seçeneği mevcuttur) 

Filtre elemanı tıkanması durumunda otomatik yalıtımlı basit On/Off 

58*112*48cm 

 

ma süresi 12 Saat (Filtre önceden 
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Modeller Devam 
 

Parça No. CP4202-0000 
5000 litreye kadar olan sistemlerde kullanıma uygundur 
Akış Hızı saatte 900Litredir 
Nihai yağ temizliği için maksimum çalışma süresi 50 Saat (Filtre önceden 
tıkanmadığı sürece) 
Elektrik bağlantısı 220V Tek Fazlı (110V Tek Faz ve 380V 3 Faz seçenekleri 
mevcuttur) 
Filtre elemanı tıkanması durumunda 24V Alçak Gerilim 
Kontrollü ve Otomatik İzolasyon Alarmlı Elektrik Kabini 
Ekstra Seçenekler; 
Ön döner tablası ve "delinmez" lastik tekerlekli seyyar araba üzerine monte 
edilebilir. (Gösterildiği gibi) 
Her tarafı çelikten imal edilen koruyucu kapak ve Tozboya ile boyalıdır. (Gösterildiği gibi) 
Filtre Elemanı ile uzaktan çalışma olanağı Zaman sayacı. 
Ağırlık: 250Kg 
Boyutlar: 65*130*80cm 
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Modeller Devam 

 

Parça No. CP8202-0000 
10000 litreye kadar olan sistemlerde kullanıma uygundur Akış 
Hızı saatte 1800Litredir 
Nihai yağ temizliği için maksimum çalışma süresi 50 Saat (Filtre 
önceden tıkanmadığı sürece) 
Elektrik bağlantısı 220V Tek Fazlı (110V Tek Faz ve 380V 3 Faz 
seçenekleri mevcuttur) 
Filtre elemanı tıkanması durumunda 24V Alçak Gerilim Kontrollü ve 
Otomatik İzolasyon Alarmlı Elektrik Kabini 
Ekstra Seçenekler; 
Her tarafı çelikten imal edilen koruyucu kapak ve Tozboya ile boyalıdır. 
Filtre Elemanı ile uzaktan çalışma olanağı Zaman sayacı. 
Ağırlık: 350Kg  
Boyutlar: 112*65*100cm 

 

 

 
 

 
 
 

 

4 


