
Zintegrowany fi ltr paliwa, 
separator wody i pompa paliwa

Ręczna pompa paliwa
 ■ Łatwe odpowietrzenie po wymianie wkładu fi ltra

Śruba odpowietrzania
 ■ Ułatwia odpowietrzanie układu

Filtr nakręcany
 ■ Opatentowany materiał fi ltracyjny StrataPore™ fi rmy 
Fleetguard, składający się z wielu warstw syntetycznych, 
zapewniający wysoką wydajność i przedłużony okres 
eksploatacji bez pogorszenia żywotności fi ltra
 ■ Filtr nakręcany to jedyny element wymieniany w 
ramach serwisu - odstojnik z przezroczystego tworzywa 
oraz zawór spustowy mogą być użyte ponownie
 ■ Dzięki współpracy z wkładami fi ltra o porowatości 
10 i 25 mikronów jest uniwersalnym urządzeniem do 
wielu zastosowań

Opcjonalny podgrzewacz elektryczny
 ■ Bezpieczny i niezawodny zamontowany u dołu 
podgrzewacz 200 W /24V PTC (o dodatnim 
współczynniku temperaturowym)
 ■ Może być używany przy niskich temperaturach, 
zapobiega zatkaniu fi ltra i ułatwia rozruch zimnego 
silnika

Odstojnik z przezroczystego tworzywa
 ■ Ułatwia sprawdzenie obecności osadów i wody oraz 
określenie momentu spuszczenia wody
 ■ Wykonany z przyjaznego dla środowiska, wysokiej 
jakości polimeru, gwarantującego długi czas 
eksploatacji, odpornego na korozję powodowaną 
przez wodę, alkohol, mieszanki paliwowe, dodatki 
paliwowe oraz światło ultrafi oletowe

Złącze podgrzewacza
 ■ Dostępne opcjonalne złącza

Czujnik wody w paliwie (opcjonalny)
 ■ Wysyła sygnał przypominający 
o spuszczeniu wody z miski

Ręczny zawór spustowy

Ręczna pompa paliwaRęczna pompa paliwa
Łatwe odpowietrzenie po wymianie wkładu fi ltra

Śruba odpowietrzaniaŚruba odpowietrzania
Ułatwia odpowietrzanie układu

Filtr nakręcanyFiltr nakręcany
Opatentowany materiał fi ltracyjny StrataPore
Fleetguard, składający się z wielu warstw syntetycznych, 
zapewniający wysoką wydajność i przedłużony okres 
eksploatacji bez pogorszenia żywotności fi ltra
Filtr nakręcany to jedyny element wymieniany w 
ramach serwisu - odstojnik z przezroczystego tworzywa 
oraz zawór spustowy mogą być użyte ponownie
Dzięki współpracy z wkładami fi ltra o porowatości 
10 i 25 mikronów jest uniwersalnym urządzeniem do 
wielu zastosowań

Opcjonalny podgrzewacz elektrycznyOpcjonalny podgrzewacz elektryczny
Bezpieczny i niezawodny zamontowany u dołu 
podgrzewacz 200 W /24V PTC (o dodatnim 
współczynniku temperaturowym)
Może być używany przy niskich temperaturach, 
zapobiega zatkaniu fi ltra i ułatwia rozruch zimnego 
silnika

Odstojnik z przezroczystego tworzywaOdstojnik z przezroczystego tworzywa
Ułatwia sprawdzenie obecności osadów i wody oraz 
określenie momentu spuszczenia wody
Wykonany z przyjaznego dla środowiska, wysokiej 
jakości polimeru, gwarantującego długi czas 
eksploatacji, odpornego na korozję powodowaną 
przez wodę, alkohol, mieszanki paliwowe, dodatki 
paliwowe oraz światło ultrafi oletowe

Złącze podgrzewaczaZłącze podgrzewacza

Czujnik wody w paliwie (opcjonalny)Czujnik wody w paliwie (opcjonalny)

Ręczna pompa paliwaRęczna pompa paliwa
■■ Łatwe odpowietrzenie po wymianie wkładu fi ltra

Śruba odpowietrzaniaŚruba odpowietrzania
■■ Ułatwia odpowietrzanie układu

Filtr nakręcanyFiltr nakręcany
■■ Opatentowany materiał fi ltracyjny StrataPore

Fleetguard, składający się z wielu warstw syntetycznych, 
zapewniający wysoką wydajność i przedłużony okres 
eksploatacji bez pogorszenia żywotności fi ltra

■■ Filtr nakręcany to jedyny element wymieniany w 
ramach serwisu - odstojnik z przezroczystego tworzywa 
oraz zawór spustowy mogą być użyte ponownie

■■ Dzięki współpracy z wkładami fi ltra o porowatości 
10 i 25 mikronów jest uniwersalnym urządzeniem do 
wielu zastosowań

Opcjonalny podgrzewacz elektrycznyOpcjonalny podgrzewacz elektryczny
■■ Bezpieczny i niezawodny zamontowany u dołu 

podgrzewacz 200 W /24V PTC (o dodatnim 
współczynniku temperaturowym)

■■ Może być używany przy niskich temperaturach, 
zapobiega zatkaniu fi ltra i ułatwia rozruch zimnego 
silnika

Odstojnik z przezroczystego tworzywaOdstojnik z przezroczystego tworzywa
■■ Ułatwia sprawdzenie obecności osadów i wody oraz 

określenie momentu spuszczenia wody
■■ Wykonany z przyjaznego dla środowiska, wysokiej 

jakości polimeru, gwarantującego długi czas 
eksploatacji, odpornego na korozję powodowaną 
przez wodę, alkohol, mieszanki paliwowe, dodatki 
paliwowe oraz światło ultrafi oletowe



Początkowy opór 
przepływu przy przepływie 
nominalnym (SAE J905)

≤13 kPa

Wydajność fi ltracji 
(SAE J1985)

≥ 10 µ
99%

Wydajność 
separacji wody 
(ISO 4020)

99%

Maksymalne ciśnienie 
robocze 200 kPa

Rozmiar gwintu 
przyłączy paliwowych M16x1,5

Spust Ręcznie

Numer części FH22171 FH22146 FH22151 FH22178 FH22145 FH22182 FH22185 FH22192 FH22149 FH22193 FH22144 FH22148

Przepływ 
nominalny  228 l/h 228 l/h 228 l/h 340 l/h 340 l/h 340 l/h 456 l/h 456 l/h 456 l/h 600 l/h 600 l/h 600 l/h

Pompa 
odpowietrzania Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Podgrzewacz 
(24 V, 200 W) Nie Tak Tak Nie Tak Tak Nie Tak Tak Nie Tak Tak

Czujnik wody 
(82 Ω) Nie Tak Nie Nie Tak Nie Nie Tak Nie Nie Tak Nie

Długość (L) 147 mm  147 mm  147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm 147 mm

Szerokość (W) 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm 111,5 mm

Wysokość (H) 301 mm 315 mm 315 mm 332 mm 346 mm 346 mm 386 mm 400 mm 400 mm 377 mm 390 mm 390 mm

Wkład fi ltra
(10 mikronów) FS36226 FS36226 FS36226 FS36215 FS36215 FS36215 FS36216 FS36216 FS36216 FS36220 FS36220 FS36220

r Podgrzewacz z termostatem (wbudowany w miskę przezroczystą)
 - 200 W, 24 V prądu stałego 
 - Złącze DELPHI 
 - Temperatura włączenia podgrzewacza +7°C
 - Temperatura wyłączenia podgrzewacza +24°C
 - Złącze podgrzewacza: 15300002
 - Pasujące złącze: 15300027
 - Pasujący przewód podgrzewacza: 3934304S *
 
* nie dołączony do wersji standardowej - zamawiany osobno

r Inne konfi guracje dostępne na zamówienie
r Specyfi kacja może ulec zmianie bez powiadomienia

Dostępne opcjonalnie

r Wkład fi ltra o innej efektywności fi ltracji 
    - Filtr dostarczany standardowo z wkładem StrataPore          
      10 mikronowym
    - Wkłady celulozowe 25 mikronów:
 - FS36244 o natężeniu przepływu 228 l/h
 - FS36231 o natężeniu przepływu 340 l/h 
 - FS36234 o natężeniu przepływu 456 l/h
 - FS36230 o natężeniu przepływu 600 l/h

r Czujnik wody w paliwie (wbudowany w przezroczystą miskę)
 - Złącze DEUTSCH
 - Złącze czujnika wody w paliwie: DT04-2P
 - Pasujące złącze: DT06-2S
 - Pasujący przewód czujnika wody 3965504S * 
 - Przezroczysty odstojnik z czujnikiem wody 
    i podgrzewaczem: SP121700
 - Przezroczysty odstojnik z czujnikiem wody: SP121800
 - Przezroczysty odstojnik: SP121900

Zintegrowany separator woda/paliwo
z opatentowanego, wielowarstwowego materiału fi ltracyjnego StrataPore™, 
zapewniającego najwyższą efektywność pracy oraz najdłuższy czas eksploatacji
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 » Więcej informacji można uzyskać u rejonowego dyrektora 
sprzedaży lub przedstawiciela wsparcia klienta

Dane do zamawiania produktu

Specyfi kacja produktu


