
Vad vi kan göra för Dig
Svensk Värme levererar service och tjäns-
ter för optimering och energibesparing 
inom Processindustrier samt värme och 
kylsystem.Vi utför service och rekonditio-
neringar av värmeväxlare (all-brand) och 
annan viktig utrustning, vilket leder till 
bättre utnyttjande och minskade under-
hållskostnader. I slutänden spar ni energi 
och pengar.Miljön mår också bra av servi-
ce och underhåll.

Varför anlita oss?
Vi är ett teknik- och kompetensföretag 
inom energioptimering. När Era vär-
me- och kylsystem är i balans minskar 
energiåtgången och på så vis blir miljö-
belastningen mindre. Den minskade en-
ergiåtgången samt en bättre inomhusmiljö 
gör dessutom att ni sparar pengar på både 
kort och lång sikt.

Om oss
Vår kärnverksamhet fokuserar på produk-
tions,process och energisystem i funktion 
och balans. Våra Kunder är industrier 
inom Kraft, Värme, Process, samt tillverk-
ning. Vi har även produkter och tjänster för 
drift och underhåll av fastigheter. Vi tillver-
kar och marknadsför egen utrustning för 
miljöriktiga energisparåtgärder inom ener-
gi, värme och kyla. Vi är certifierad service 
partner för Alfa Laval inom värmeväxlare-
service processindustri.
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ANVÄNDNINGSOMRÅDE / FUNKTION:
•	 Delflödesfiltret	används	för	av	filtrering	vattenburna	värme-	och	kylsystem	med	avseende	

på	partiklar	som	magnetit	mm.	Filtret	kan	användas	för	filtrering	av	partiklar	ner	till	partikel	
storlekar	av	1	mikron

•	 Filter	och	pump	levereras	monterade	på	syrafast	plåt	med	justerbara	gummifötter
•	 Pumpen	är	till	för	att	säkerställa	funktionen	med	rätt	flöde	över	filterpatronerna
•	 För	att	kontrollera	försmutsningen	på	filterpatronerna	är	

filterhuset	försett	med	manometer
•	 Manometern	har	inställbart	tryckområde	för	anpassning	till	

olika	systemtryck
•	 Filterenheten	är	försedd	med	avstängningsventiler	på	in-	

och	utloppssida
•	 Start	/	Stopp	sker	med	strömställare	som	är	monterad	på	

stativet
•	 Filtret	levereras	internt	el-kopplat	och	endast	matning	och	

arbetsbrytare	tillkommer. 
(230V,	50	Hz,	10A)

FORSÄTTNING >

CTN-201-EG
Delflödesfilter PN 8

ANVÄNDNINGSOMRÅDE�/�FUNKTION:

filtreringDelflödesfiltret�används�för av�vatten-
burna�värme-�och�kylsystem�med�avseende�på
partiklar�som�magnetit�mm.
Filtret�kan�användas�för�filtrering�av�partiklar
ner�till�partikel�storlekar�av�1�mikron

Filter�och�pump�levereras�monterade�på�syrafast
plåt�med�justerbara�gummifötter.

Pumpen�är�till�för�att�säkerställa�funktionen�med
rätt�flöde�över�filterpatronerna.

För�att�kontrollera�försmutsningen�på�filter-
patronerna�är�filterhuset�försett�med�manometer.
Manometern�har�inställbart�tryckområde�för�an-
passning�till�olika�systemtryck.

Filterenheten�är�försedd�med�avstängnings-
ventiler�på�in-�och�utloppssida.

CTN-201-EG
DELFLÖDESFILTER,�PN�8

2011-05-15

Start�/�Stopp�sker�med�strömställare�som�är
monterad�på�stativet.
Filtret�levereras�internt�el-kopplat�och�endast
matning�och�arbetsbrytare�tillkommer.
(230V,�50�Hz,�10A)

- Avstängningsventilerna�stänges�och�filtret�urtap-
pas�via�bottenventilen.

-��Lossa�spännbandet�som�håller�ihop�de�två
delarna�av�filterhuset.

- Ta�bort�filterbehållarens�övre�del�samt�skruva
loss�vingmuttrarna�varefter�den�övre�centrerings-
plattan�avlägsnas.

- Ta�bort�filterpatronerna�och�ersätt�dessa�med�nya.

Efter�filterbytet�stängs�filterhuset,�ventilerna�öppnas
varefter��filterhuset�avluftas�automatiskt.
Efter�att�filterhuset�är�avluftat�återstartas�pumpen
via�strömställaren.

FILTERBYTE
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Filterbyte
•	 Avstängningsventilerna	stänges	och	filtret	urtappas	via	bottenventilen
•	 Lossa spännbandet	som	håller	ihop	de	två	delarna	av	filterhuset
•	 Ta	bort	filterbehållarens	övre	del	samt	skruva	loss	vingmuttrarna	varefter	den	

övre	centreringsplattan	avlägsnas
•	 Ta	bort	filterpatronerna	och	ersätt	dessa	med	nya.	Efter	filterbytet	stängs	

filterhuset,	ventilerna	öppnas	varefter	filterhuset	avluftas	automatiskt.	Efter	att	
filterhuset	är	avluftat	återstartas	pumpen	via	strömställaren

Strömställare     Filterpatroner

El-uppgifter
Filtret	anslutes	med	kabel	via	arbetsbrytare	(ingår	ej).	Matning,	230V,	
50	Hz.	Elintag	EU-anslutning,	s.k.	blå	handske,	1-fas.	Avsäkring,	10A
Strömställare	med	inbyggt	motorskydd.

Dimensionering
Dimensionering	utföres	i	samråd	med	Svensk	Värme

FORSÄTTNING >
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Filterhuset	innehåller	7	st	lindade	filterpatroner	av	polypropylen.	Även	kärnan	är
utförd	av	polypropylen.	Filterpatronerna,	CTN-201-P5-500	(5	mikron,	L=500	mm)
Även	andra	filtreringsgrader	finns	för	leverans.

TECKENFÖRKLARING:
1	FILTERHUS	
2	PUMP
3	BOTTENPLATTA
4	STRÖMSTÄLLARE
5	ELINTAG,	EU	
6	VENTIL,	INL.	DN40
7	VENTIL,	UTL.	DN40	
8	VENTIL,	AVTAPPN.
9	MANOMETER
10	AUTOM.	AVLUFTN.
11	GUMMIFOT

CTN-201-EG Måttuppgifter


