
Procesory paliwowe 
Diesel Pro® serii FH235 i FH236
Kompletne rozwiązanie dla ochrony w Rzeczywistych 
warunkach pracy

Połowa wszystkich paliw na świecie nie 
jest dostatecznie czysta!
Zanieczyszczenie paliwa może prowadzić do kosztownych 
napraw oraz przestojów w pracy nowoczesnych silników 
wysokoprężnych. 
Ponad połowa paliwa zużywanego na świecie nie spełnia 
wymagań normy czystości paliwa ISO 4406 18/16/13 (maks. 
2500 cząstek większych lub równych 4 µm w 1 ml©). Dostawcy 
układów wtrysku paliwa wymagają obecnie, aby paliwo 
docierające do tych układów spełniało wymagania normy 
czystości w klasie ISO 12/9/6. Usuwanie brudu i zanieczyszczeń, 
skuteczne usuwanie wody z paliwa oraz wysokiej jakości fi ltracja 
zmniejszają zużycie części i przyczyniają się do optymalnego 
rozpylania paliwa, a także do uzyskania optymalnej mocy silnika. 

Najwyższe wydajności
n nawet 3-krotnie dłuższy okres eksploatacji w porównaniu 

ze standardowymi fi ltrami  
n 7 razy efektywniejsze usuwanie wody z paliwa, 

w przypadku wody zemulgowanej, w porównaniu do 
konkurencyjnych produktów

n Spełnia normy ASTM D6751 i EN 14214 dla paliw typu 
biodiesel oraz wymagania OE dotyczące efektywności 

Jeszcze bardziej kompaktowe 
n Mniejsza wysokość (FH235: 83,5 mm; FH236: 89 mm)
n Przestrzeń niezbędna do serwisowania zmniejszona o 51 mm
n Nowa, długa wersja (FH236) z elementem EleMax 

zapewnia większy przepływ i dłuższy okres eksploatacji 
przy mniejszej ilości zajmowanego miejsca 

Łatwiejszy w obsłudze technicznej 
n Przezroczysta pokrywa wskazuje, kiedy NIE trzeba 

wymieniać fi ltra 
n Szybka, łatwa i czysta wymiana fi ltra
n Wbudowany zawór zwrotny zapobiega powrotowi paliwa do 

zbiornika podczas opróżniania lub wymiany fi ltra 

Najbardziej uniwersalny 
n Wiele konfi guracji i opcji 

- Możliwość różnych podłączeń wlotu/wylotu dla
 łatwiejszego montażu

 - Podgrzewacz, czujnik poziomu wody w fi ltrze WIF 
 i wskaźnik wymiany fi ltra 

n Układy i fi ltry odpowiednie dla różnych zastosowań i rynków 

Wbudowany 
zawór zwrotny

Aluminiowy 
korpus

Zawór spustowy

Pokrywa typu 
„Seeing is Believing®”

Filtry 
EleMax™

Podgrzewacz
(opcjonalnie)

NOWA GENERACJA!

WIĘKSZA WYDAJNOŚĆ PRZY 

ZMNIEJSZONYCH WYMIARACH!
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Wartość dodana.
Filtr paliwa, separator wody i podgrzewacz paliwa w jednym

Więcej informacji można znaleźć na stronie 
cumminsfi ltration.com
LT36164PL
©2012 Cummins Filtration Inc.

* M = wersja metryczna.  
** Dostępne są opcje fi ltrów o innych dokładnościach fi ltracji (FS19728: 25 mikronów; FS19727: 10 mikronów; FS19761 2 mikrony)
 Pompa do zalewania układu (do zastosowań Euro VI) dostępna jako opcja (397920200 S). 

Nadaje się do stosowania z olejem napędowym nr 1 i 2, paliwem lotniczym, paliwem typu biodiesel (B100) oraz paliwem Jetfuel (JP8). 
Urządzenia Diesel Pro nadają się do użytku z paliwami typu biodiesel. Aby przystosować urządzenie Diesel Pro do paliwa typu 
biodiesel, należy zamówić „Zestaw uszczelek do paliwa typu biodiesel” i stosować go wraz z wkładem fi ltra EleMax przy każdej jego 
wymianie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Dostępne Procesory

Dane techniczne FH 235* Diesel Pro® FH 236 Diesel Pro®

Wysokość całkowita 273,1 mm (10,75”) 330,2 mm (13,0”)

Głębokość całkowita 147,3 mm (5,8”) 147,3 mm (5,8”)

Szerokość maks. 158 mm (6,22”)  158 mm (6,22”) 

Rozstaw otworów do mocowania 133,4 mm (5,25”) 133,4 mm (5,25”)

Masa (bez paliwa) 2,27 kg (5 funtów) 2,27 kg (5 funtów)

Przyłącze paliwa (wlot) M16 x 1,5 (7/8” NPTF) M16 x 1,5 (7/8” NPTF)

Przyłącze paliwa (wylot) M16 x 1,5 (7/8” NPTF) M16 x 1,5 (7/8” NPTF)

Pojemność paliwa (bez fi ltra) 2,08 l (15,2 uncji) 2,08 l (15,2 uncji) 

Roboczy przepływ paliwa 230 l/godz. (60 galonów na godzinę*) 341 l/godz. (90 galonów na godzinę*)

Zalecane zastosowania Silniki lekko i średnio obciążone Silniki lekko i średnio obciążone

Pojemność wychwytywanej wody 0,237 l (15,2 uncji) 0,237 l (15,2 uncji)

Wymagane dodatkowe miejsce na 
obsługę fi ltra 38,1 mm (min. 1,5”) 38,1 mm (min. 1,5”)

Podgrzewacz elektryczny 12 V DC, 250 W, < 20,6 A
24 V DC, 250 W, 10,5 A ± 2,5 A

12 V DC, 250 W, < 20,6 A
24 V DC, 250 W, 10,5 A ± 2,5 A

Zestaw uszczelek do paliwa typu biodiesel 1 3950444S 3950444S

Dane techniczne
Uwaga: Urządzenia FH235 są dostępne tylko na zamówienie. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

Numer katalogowy 
Procesora* Wkład fi ltra ** Dokładność 

fi ltracji
Podgrzewacz 

wstępny WIF Przepływ paliwa Rozmiar przyłącza wlotu/
wylotu paliwa

Diesel Pro® FH236 - przepływ paliwa 341 l/godz. - Z funkcją „Seeing is Believing”
FH23616 M FS19624 7 Nie Tak Wlot z prawej / wylot z lewej M16 x 1,5
 FH23621 M FS19624 7 12 V/250 W Tak Wlot z prawej / wylot z lewej M16 x 1,5
 FH23622 M FS19624 7 24 V/250 W Tak Wlot z prawej / wylot z lewej M16 x 1,5

Efektywność separacji wody z paliwa

n StrataPore zachowuje >95% efektywność separacji wody 
z paliwa, przez cały okres użytkowania wkładu fi ltra

n Najlepsze z dostępnych usuwanie wody zemulgowanej
n Może zgromadzić 3,5 razy więcej zanieczyszczeń niż 

konkurencyjne fi ltry celulozowe 
n Współpracuje z biopaliwami
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Czas (w minutach)

Pompa 
paliwa

Typowa instalacja

Do 
wtryskiwaczy 
paliwa

Wbudowany 
zawór 
zwrotny

Zbiornik paliwa

Połączenie 
do termostatu 
podgrzewacza

 
Podgrzewacz 
(opcja)

Numer katalogowy 
obudowy* Wkład fi ltra ** Dokładność 

fi ltracji
Podgrzewacz 

wstępny WIF Przepływ paliwa Przyłącze wlotu/wylotu 
paliwa

Diesel Pro® FH235 - przepływ paliwa 230 l/godz. - BEZ funkcji „Seeing is Believing”
FH23504 M FS19785 25 24 V/150 W Tak Wlot z prawej / wylot z lewej M16 x 1,5
 FH23509 M FS19731 10 Nie Tak Wlot z prawej / wylot z lewej M16 x 1,5

Wpływ fi ltracji na degradację wtryskiwacza
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25 mikronówNieprzefi ltrowane 7 mikronów

Filtracja znacznie zmniejsza zużycie wtryskiwaczy

StrataPore

Produkt konkurencji

* gal = galon amerykański

Filtration for the REAL™ World (RZECZYWISTA fi ltracja)


