
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Παρέχει διπλό φιλτράρισμα για το πετρέλαιο, απορροφώντας το νερό και τις ακαθαρσίες.

Διαθέτει σωλήνα παροχής και σωλήνα αναρρόφησης με ενσωματωμένη βαλβίδα.

Πιστόλι ασφαλείας SELF στην παροχή.

Μεταλλικό ακροφύσιο SPOUT στην αναρρόφηση.

Ανθεκτική κινούμενη μονάδα με τροχούς μεγάλης διαμέτρου για εύκολη μεταφορά.

Υψηλή ικανότητα φιλτραρίσματος δύο σταδίων, με δύο φίλτρα:

Το φίλτρο CLEAR CAPTOR WATER αποτελείται από πλέγμα 30 μικρομέτρων (µm) με 

δοχείο απορρόφησης νερού (κωδ. 611040).

Το φίλτρο CLEAR CAPTOR αποτελείται από πλέγμα ανοξείδωτου χάλυβα 125 μικρομέτρων 

(µm) με διαφανές δοχείο (κωδ. 611060).

Ηλεκτρική αντλία 230V με ταχύτητα ροής 56 lt/min.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

Πότε:

Για το φιλτράρισμα μολυσμένου πετρελαίου.

Για την μετάγγιση πετρελαίου.

Για την εκκένωση του πετρελαίου από κλειστά ρεζερβουάρ ή δεξαμενές (σε οχήματα, σκάφη, 

γεννήτριες, κλπ).

Χρήση:

ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες SI 506020 στην επόμενη σελίδα.

Κωδικός: 506020 Περιεχόμενο: 1 Ποσότητα Κιβωτίου: 1
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FILTROLL 506020 

Σύστημα Φιλτραρίσματος Πετρελαίου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Τεχνικά: ταχύ κι αποτελεσματικό

φιλτράρισμα του πετρελαίου.

Επαγγελματίας: ταχύτητα κι ευκολία 

χρήσης, ικανοποίηση του τελικού 

πελάτη.

Τελικός πελάτης: καύσιμο σε άριστη 

κατάσταση, μείωση της κατανάλωσης 

καυσίμου, μείωση βλαβών, με 

επακόλουθο οικονομικό όφελος.

Περιβάλλον και υγεία: μείωση των 

επιβλαβών εκπομπών καυσαερίων.

ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΡΗΣΗΣ

Σε όλα τα ρεζερβουάρ ή δεξαμενές πετρελαίου.

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Φίλτρο CLEAR CAPTOR WATER (Κωδ. 611040).

Φίλτρο CLEAR CAPTOR (Κωδ. 611060).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ

CARGOlogic® 685.

microflex® 983 Cargo ή

microflex® 984 C.
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FILTROLL 506020

Οδηγίες Εφαρμογής
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

Το TUNAP FILTROLL πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για το φιλτράρισμα πετρελαίου.

Πριν από τη χρήση του TUNAP FILTROLL ελέγξτε ότι τα φίλτρα είναι καθαρά, σφιχτά βιδωμένα κι ότι δεν υπάρχουν διαρροές σε

εξαρτήματα και σωλήνες του συστήματος.

Προσοχή: κατά την διάρκεια των εργασιών χρησιμοποιήστε γυαλιά ασφαλείας και προστατευτικά γάντια!

Σε περίπτωση μεγάλης ποσότητας νερού στο καύσιμο, το φίλτρο CLEAR CAPTOR WATER (κωδ. 611040) πρέπει να αλλαχθεί

μετά από κάθε χρήση. Εάν υπάρχει μικρή ποσότητα νερού, πρέπει να αλλαχθεί μετά από τρεις χρήσεις.

Το φίλτρο CLEAR CAPTOR (κωδ. 611060) πρέπει να καθαρίζεται μετά από κάθε χρήση (π.χ. με το καθαριστικό φρένων TUNAP

216) κι αντικαθίσταται μετά από έξι χρήσεις.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ

1. Πριν από τη χρήση του TUNAP FILTROLL προσθέστε στη δεξαμενή το προϊόν TUNAP 685 σε δοσολογία «σοκ» κι αφήστε το

για τουλάχιστον 6 ώρες.

2. Αναρροφήστε το πετρέλαιο χρησιμοποιώντας το ακροφύσιο (SPOUT).

3. Εισάγετε το φιλτραρισμένο πετρέλαιο στη δεξαμενή καυσίμου (ρεζερβουάρ) με το πιστόλι (SELF). Αυτό το βήμα δημιουργεί μία

μηχανική δράση που σας βοηθά να αφαιρέσετε οποιαδήποτε υπολείμματα από τα τοιχώματα της δεξαμενής.

4. Αφήστε να λειτουργήσει το σύστημα για τουλάχιστον 30 λεπτά. Μέγιστος χρόνος χρήσης είναι τα 90 λεπτά - ανάλογα με τα

λίτρα πετρελαίου εντός της δεξαμενής (ροή αντλίας 56 lt/min).

5. Μετά το φιλτράρισμα αποκαταστήστε οποιαδήποτε εξαρτήματα έχετε αφαιρέσει από τη δεξαμενή του πετρελαίου.

6. Αντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.

7. Μετά το φιλτράρισμα, χρησιμοποιείστε ως πρόληψη το TUNAP 983 Cargo ή το TUNAP 984 C.

Εξοπλισμός

Συστήματος Φιλτραρίσματος Πετρελαίου

Κωδικός: 611040 Κωδικός: 611060
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