Allt inom
filterteknik
MULTI FILTER SYSTEM

Ramson – en nära lösning för dig.
Vi levererar standard produkter,
men special – är även det, standard för oss.

Enkelfilter

Dubbelfilter
Ett industriellt/marint filter för vätskor och gaser från DN20 till DN100
16 bar filtreringsgrad 30 μm till 10
mm silelement typ.

Ett industriellt/marint filter för
vätskor och gaser från DN20 till
DN100 16 bar filtreringsgrad 30 μm
till 10 mm silelement typ. Fullflödes
3-vägs ventil för filterbyte under
drift.

Patronfilter

Coaleshingfilter
1, 3, 5 filter element av lindad,
sprutad eller veckad typ
filtreringsgrad 0,03 till 100 μm 16
bar DN40 som standard.

3, 5, 7, 12, 19, 30 filter element av
lindad, sprutad eller veckad typ
filtreringsgrad 0,03 till 100 μm
16 bar DN40 som standard.

Automatfilter

Påsfilter
Ett automatfilter för 2-5 St. spalttråds eller sintrade element från
DN 40 till DN100 10 bar 20 μm
och uppåt.

Ett industriellt filter för vätskor och
gaser från DN20 till DN100 16 bar.
Filterpåsar 1 μm till 800 μm DN25
till DN100.

Polymera filter
Beställ idag
Leverans i morgon.

10 ” Filterpatroner (nominell och absolut
filtrering från 0.2 μm och uppåt.)

Polymera patronfilter för arbetstryck upp till 7 Bar(ö). Smidiga, lätta och enkla i
designen. Enkelt byte av patroner och packningar. (Tillägg: avluftning).

10 ” filterpatroner i olika polymera material. Materialvalet bestäms av typ av vätska
och temperatur.

20” lindade filterpatroner för nominell
filtrering. Till höger silduksfilter i polymera
material men med duk i både polymer alt.
Metall. Dessa är standard 10” längd och passar i alla filterhus genom förlängning.

Filterpåsar för påsfilter. Finns i en stor mängd material och i två storlekar.

10” Filterpatroner med olika anslutningar
mot filterhus. De olika typerna ger olika bra
tätningseffekt.

Standard sprutade filterpatroner i 10” - 40”
för nominell filtrering från 5 μm och uppåt.

Filter Metalliska
Beställ idag
Leverans i morgon.

Metalliska patronfilter för arbetstryck upp till 16 Bar(ö). Smidiga, lätta och enkla i
designen. Enkelt byte av patroner och packningar. (Tillägg: avluftning).

Metalliska filterpatroner för
standard hus. Dessa kan tillverkas
special med veckad väv och eller i
kombination med perforerad plåt.

Alla typer av silelement. Vi utför
beräkningen fluidmekaniskt och
bidrar med lämplig design. Bilden
visar exempel på våra standard
element som passar i alla våra
filterhus.
Standard spalttråds element. Denna typ av
filterelement har mycket högre hållfasthet än
en silkorgstyp. Filtrerings grad från 30 μm
och uppåt.

Leverantörer/samarbetspartners
Filton

Polo

Filtermaskiner och filterduk.

Skimmer och oljefilter.

Scamfilter
Roterande kopplingar och svivlar.

Bloksma

Värmeväxlare.

Automatiskt diskfilter.

Ramson ger dig filtersystem
för vätskor och gas.
Vi ger dig också en bättre miljö.
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