
Hepsi içinde yakıt fi ltresi, su 
separatörü ve besleme pompası

Entegre manuel besleme pompası
 ■ Filtre değişimlerinden sonra kolaylıkla havası alınabilir

Hava boşaltma vidası
 ■ Beslemenin kolaylaştırılmasını sağlar

Spin-On fi ltre
 ■ StrataPore™ malzemesi, Fleetguard’ın fi ltre ömrüne zarar 
vermeden daha yüksek verimlilik ve genişletilmiş servis 
aralıkları sağlayan öncelikli çok katlı sentetik malzemedir
 ■ Servis esnasında yalnızca Spin-on fi ltrenin 
değiştirilmesi gerekir - temiz hazne ve tahliye valfi  
yeniden kullanılabilir
 ■ 10 ve 25 mikron fi ltre malzemesi ile çalışarak birçok 
uygulama için kullanılabilir hale getirilmiştir

İsteğe Bağlı Elektrikli Isıtıcı
 ■ Emniyetli ve güvenilir, tabana konumlandırılmış 
200 W /24V PTC (Pozitif Sıcaklık Faktörü) ısıtıcı
 ■ Filtrenin tıkanmasını önlemek ve soğuk motor 
başlatmasını kolaylaştırmak için düşük sıcaklık 
görülen ortamlarda kullanılabilir

Temiz hazne
 ■ Su ve tortu kontrolü yapmayı ve tahliye etme 
zamanının bilinmesini kolaylaştırır
 ■ Daha uzun ömür için çevre dostu yüksek kaliteli 
polimerden yapılmıştır. Polimer; su, alkol, 
harmanlanmış yakıt, katkı maddeleri veya ultraviyole 
ışın tarafından aşınmalara karşı korur

Isıtıcı Konnektörü
 ■ İsteğe bağlı konnektörler mevcuttur

WIF (Yakıtta Su) Sensörü (isteğe bağlı)
 ■ Suyu hazneden tahliye etmesi için 
hatırlatıcı bir sinyal gönderir
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Nominal debide başlangıç 
kısıtlaması (SAE J905) ≤ 13 kPa

Verimlilik 
(SAE J1985)

≥ 10 µ
%99

FWS Verimlilik 
(ISO 4020) %99

Maksimum Çalışma 
Basıncı 200 kPa

Giriş Vidası Boyutu M16x1.5

Tahliye Manuel

Parça Numarası FH22171 FH22146 FH22151 FH22178 FH22145 FH22182 FH22185 FH22192 FH22149 FH22193 FH22144 FH22148

Nominal Debi  228 l/sa 228 l/sa 228 l/sa 340 l/sa 340 l/sa 340 l/sa 456 l/sa 456 l/sa 456 l/sa 600 l/sa 600 l/sa 600 l/sa

Besleme Pompası Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var Var

Isıtıcı 
(24 V, 200 W) Yok Var Var Yok Var Var Yok Var Var Yok Var Var

WIF (82 Ω) Yok Var Yok Yok Var Yok Yok Var Yok Yok Var Yok

Uzunluk (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

Genişlik (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

Yükseklik (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

Filtre Elemanı
(10 mikron) FS36226 FS36226 FS36226 FS36215 FS36215 FS36215 FS36216 FS36216 FS36216 FS36220 FS36220 FS36220

r Isıtıcı ile Termostat (temiz haznede entegre)
 - 200 W, 24 VDC 
 - DELPHI konnektör 
 - Isıtıcı açma sıcaklığı +7°C
 - Isıtıcı kapatma sıcaklığı +24°C
 - Isıtıcı konnektörü: 15300002
 - Soketli konnektör: 15300027
 - Soketli ısıtıcı tesisatı: 3934304S *
 
* standart sürüme dahil değildir- ayrıca sipariş edilmelidir

r Diğer yapılandırmalar yalnızca talep üzerine mevcuttur
r Özellikler habersiz değiştirilebilir. 

İsteğe göre mevcuttur

r Farklı mikron derecelerinde fi ltre elemanları 
    - FH, standart olarak 10 Mikron StrataPore elemanıyla
   teslim edilir
    - 25 Mikron (selüloz) elemanları:
  - FS36244 - 228 l/sa akış oranı için
  - FS36231 - 340 l/sa akış oranı için 
  - FS36234 - 456 l/sa akış oranı için
  - FS36230 - 600 l/sa akış oranı için

r WIF sensörü (temiz haznede entegre)
 - DEUTSCH konnektör
 - WIF konnektör: DT04-2P
 - Soketli konnektör: DT06-2S
 - Soketli WIF tesisatı 3965504S * 
 - WIF sensörü ve ısıtıcısı ile temiz hazne: SP121700
 - WIF sensörü ile temiz hazne: SP121800
 - Temiz hazne: SP121900

'Hepsi içinde' Yakıt/Su Separatör
maksimum verimlilik ve fi ltre ömrü için öncelikli çok katmanlı StrataPore™ Malzemesi ile
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