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Użycie mikrofiltracji KLEENOIL pozwala usunąć przeważającą większość 
szkodliwych zanieczyszczeń – w obiegu bocznikowym eliminowane są 
mikrocząstki o wielkości od 1 mikrometra oraz woda. Dzięki temu olej 
może utrzymać wysoką czystość przez długi okres i osiągana jest idealna 
funkcjonalność oraz świetna ochrona przed zużyciem.

Obniżenie poziomu zanieczyszczeń oleju redukuje awarie systemów, 
zużycie i uszkodzenia. Ponieważ usuwana jest większość szkodliwych 
zanieczyszczeń stałych o działaniu katalitycznym i woda, następuje 
spowolnienie procesu starzenia cieczy. Utrzymywana jest wysoka żywotność 
olejów i możliwe jest znaczne wydłużenie interwałów wymiany oleju, co 
skutkuje redukcją kosztów i ochroną środowiska.

Najważniejszymi zaletami są przedłużenie żywotności komponentów i redu-
kcja ryzyka awarii oznaczająca wyższy poziom dostępności maszyn.

Żywotność maszyn

z
filtracją
KLEENOIL

Ø Koszty

K
o
sz

ty

bez
filtracji

KLEENOIL

INFORMACJE OGÓLNE
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Zalety

• Wyraźna redukcja zużycia mechanicznego

• Dłuższy okres eksploatacji komponentów

• Wysoka redukcja starzenia oleju 
spowodowanego reakcjami 
oksydacyjnymi i katalitycznymi

• Redukcja przedwczesnych awarii maszyn 
do minimum

• Wyższa niezawodność maszyn

• Możliwość znacznego przedłużenia 
interwałów wymiany oleju

• Ochrona zasobów i redukcja skutków 
środowiskowych

Mikrofiltracja KLEENOIL umożliwia skuteczne oczyszczenie wszystkich olejów hydraulicznych, silnikowych
i innych olejów maszynowych nie bazujących na wodzie oraz olejów napędowych.

Nie należy wierzyć, że smary są czyste i błędem jest również zakładać, że prosta wymiana oleju pozwala 
wyeliminować obecne w układzie zanieczyszczenia - duża część zanieczyszczeń właśnie tam się znajduje! 
Zanieczyszczenia - zwykle składające się z wody i różnych drobin - przepływają wraz z olejem przez cały 
układ. Pompy hydrauliczne ścierają drobiny zanieczyszczeń na pył, co znacznie utrudnia ich odfiltrowanie 
w systemie filtracji. Skutkuje to zwiększonym zużyciem na wszystkich powierzchniach chronionych jedynie 
cienką warstwą filmu olejowego.

Koszty eksploatacji maszyny są bezpośrednio związane z zanieczyszczeniem używanych smarów i cieczy 
hydraulicznych. Nawet po uwzględnieniu dodatkowych kosztów związanych z instalacją systemów 
mikrofiltracji KLEENOIL, nastąpi redukcja kosztów eksploatacji i zostanie osiągnięta ogólna oszczędność 
kosztów. Poprzez eliminację zanieczyszczeń o działaniu ściernym i katalitycznym nastąpi minimalizacja 
awarii systemowych, zużycia i przestojów, co skutkuje redukcją kosztów eksploatacji.
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ISO 4406/1999  14/12/09  15/13/10  16/14/11 

NAS 1638/1964  3  4  5 

ISO 4406/1999  17/15/12  18/16/13  19/17/14 

NAS 1638/1964  6  7  8 

1. Zakres wyników zastosowania filtracji bocznikowej KLEENOIL w trybie ciągłym

2. Najczęstszy zakres wyników okresowego stosowania systemów filtracji KLEENOIL

1. Zdecydowanie najlepsze wyniki osiągane są przez zastosowanie filtracji bocznikowej KLEENOIL w trybie ciągłym w postaci 
zainstalowanych na stałe filtrów bocznikowych.

2. Osiągnięcie bardzo dobrych wyników jest możliwe przy okresowym stosowaniu systemów filtracji bocznikowej KLEENOIL. 

KLASY CZYSTOŚCI

WEDŁUG ISO 4406 ORAZ NAS 1638 

Powiększenie x100, 1 podziałka = 10 µm 
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ISO 4406/1999 20/18/15  21/19/16 

NAS 1638/1964  8  9  10 

ISO 4406/1999 22/20/17  23/21/18 

NAS 1638/1964 11  12 

3. Min. wymagana klasa czystości (zakres tolerancji) dla hydrauliki wysokociśnieniowej 

4. Wysoki poziom zanieczyszczenia - wysokie prawdopodobieństwo awarii maszyn

3. Bez dodatkowej filtracji bocznikowej, wartość klasy czystości używanego oleju jest  w większości 
wypadków bliska najwyższej dopuszczalnej wartości. 

4. Wysokie poziomy zanieczyszczenia oleju spotykane są, gdy zaniedbywana jest konserwacja i/lub 
maszyny używane są w ekstremalnych środowiskach lub trudnych warunkach. 

19/17/14 

10  

21/19/16 
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ISO 4406        Liczba cząstek / 100 ml         NAS 1638  
≥ 4 µm  ≥ 6 µm   ≥ 14 µm 

12/10/06  4000  1000  64  - 

12/10/07  4000  1000  130  1  

12/10/08  4000  1000  250  - 

13/11/08  8000  2000  250  2  

14/12/09  16.000  4000  500  3 

15/13/10  32.000  8000  1000  4 

16/14/11  64.000  16.000  2.000  5  

16/14/12  64.000  16.000  4000  - 

17/15/12  130.000  32.000  4000  6  

18/16/13  250.000  64.000  8000  7  

19/17/14  500.000  130.000  16.000  8  

20/18/15  1.000.000  250.000  32.000  9  

21/19/16  2.000.000  500.000  64.000  10  

22/20/16  4.000.000  1.000.000  64.000  - 

22/20/17  4.000.000  1.000.000  130.000  11  

22/20/18  4.000.000  1.000.000  250.000  - 

23/21/18  8.000.000  2.000.000  250.000  12  

Ponieważ stanowi to często integralną część warunków gwarancyjnych, zalecamy przestrzegać 
- jako minimum - klasy czystości wymaganej przez producenta komponentów.

Zakres wyników zastosowania 
filtracji bocznikowej KLEENOIL 

w trybie ciągłym

Najczęstszy zakres wyników 
okresowego stosowania 

systemów filtracji KLEENOIL

Min. wymagana klasa 
czystości dla hydrauliki 

wysokociśnieniowej 

Wysokie zanieczyszczenie

Wysokie prawdopodobieństwo
 awarii maszyny
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Oleje są narażone na zanieczyszczenie jeszcze przed rozpoczęciem użycia: podczas transportu i składowania. 
Na pokrywie może zbierać się woda, jeśli pojemniki (w szczególności beczki) składowane są na zewnątrz 
lub podczas ich ładowania. Wraz ze wzrostem i spadkiem temperatury otaczającej, wilgoć może przedostać 
się do wnętrza beczki przez nakrętki.

Podczas eksploatacji, woda może przedostać się do oleju przez wloty zbiornika albo pod postacią 
kondensacji lub przez zużyte cylindry i uszczelnienia. Kondensacja jest częstszą przyczyną wnikania wody 
do oleju podczas eksploatacji.

Para wodna może kondensować w zbiorniku za każdym razem, gdy maszyna schładza się - dotyczy to 
zwlaszcza jednostek mobilnych używanych na zewnątrz.  Jeśli urządzenie jest stosunkowo statyczne, prowadzi 
to często do rdzy i innych problemów z korozją, szczególnie powyżej poziomu oleju. Przy większej ilość 
wody w oleju, zaczynają rozwijać się w niej mikroorganizmy. Skutkuje to powstawaniem szlamu i zmianą 
lepkości. Pierwszym znakiem problemu jest nieprzyjemny zapach i zmiana barwy (zmętnienie oleju).

Zawartość wody w olejach hydraulicznych

Typ cieczy Zawartość wody 
w nowym oleju 
(nieszkodliwa)

Maks. wartość 
dopuszczalna 

(wg aktualnych norm)

Zalecane 
rozpoczęcie 
filtracji od

HLP 

HVLP 
100 - 400 ppm 500 ppm > 400 ppm 

HEES 

HETG 

HEPR 

400 - 700 ppm 1000ppm > 900 ppm 

Przed 
mikrofiltracją 

KLEENOIL

Po 
mikrofiltracji 
KLEENOIL

ZANIECZYSZCZENIE WODĄ



8 

ZANIECZYSZCZENIE OLEJU

PRZYCZYNY I SKUTKI

Głównie rdza i cząstki zużyciowe

Wysoki stopień zużycia i usterki 
pomp oraz zaworów

Produkty starzenia się oleju Ścinki metalu

Cząstki brązu, mosiądzu lub 
miedzi powstające wskutek 
uszkodzeń 

Krzemiany (np. kwarc), 
zanieczyszczenie środowiskowe 
(wentylacja)

Włókna, zanieczyszczenie 
podczas montażu, szmaty do 
czyszczenia, etc.

Gromadzenie się brudu, 
zablokowanie filtra i awarie systemu

Wysokie zużycie, jak również 
usterki pomp i zaworów, 
uszkodzenie uszczelek, przecieki

Nieuchronna kompletna awaria, 
wysokie zużycie, usterki pomp 
i zaworów, uszkodzenie uszczelek

Awarie systemowe i wysokie 
zużycie komponentów, wysokie 
zużycie uszczelek

Zatkanie dyszy, przecieki 
zaworów
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Większość zanieczyszczeń oleju, które mogą uszkodzić maszynę jest niewidoczna gołym okiem. Konieczność filtracji 
oleju z dokładnością filtrów do 1 mikrometra wynika z faktu, że najwęższe dopasowania np. w pompach 
hydraulicznych, zaworach sterujących i luzy uszczelek komponentów są właśnie wielkości jednego lub kilku 
mikrometrów.

PORÓWNANIE WIELKOŚCI

45 µm 
widoczne gołym okiem

20 µm
często spotykana dokładność 
filtracji systemów filtracyjnych

(np. filtry zwrotne)

8 µm
krwinka 

czerwona

1 µm  
 KLEENOIL

75 µm  
ludzki włos
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WKŁADY FILTRACYJNE

Wkłady KLEENOIL są wytwarzane z celulozy 
długowłóknistej, polipropylenu i poliestru. Ich 
działanie oparte jest na zasadzie sedymentacji 
wgłębnej. Olej prowadzony jest przez filtr osiowo 
z niskim ciśnieniem i ograniczonym przepływem. 
W porównaniu do wymiarów filtra, zdolność 
absorpcji zabrudzeń i wody jest ponadprzeciętna. 
Filtracja nie wpływa także na dodatki uszlachet-
niające w oleju.

Oczyszczony olej utrzymywany jest w zakresie 
specyfikacji danego zastosowania przez bardzo 
długi okres. Z cieczy skutecznie usuwane są 
mikrozanieczyszczenia o wielkości od 1 mikro-
metra oraz kondensat. Gwarantuje to specjalna 
konstrukcja obudowy filtra i sposób, w który olej 
prowadzony jest przez wkład filtracyjny. Stałe 
użycie pozwala nawet na usuwanie produktów 
rozkładu oleju i laków. 

Konstrukcja obudowy filtra KLEENOIL i wkład 
filtracyjny są skoordynowane. Zalecamy użycie 
wyłącznie oryginalnych wkładów filtracyjnych 
KLEENOIL. Cała konstrukcja zapewnia nieza-
wodną konserwację oleju, chroniąc go w zakresie 
niskich ciśnień. Jedynie w ten sposób można 
zagwarantować niezmieniony skład dodatków 
uszlachetniających pomimo dokładności filtracji.

W warunkach ekstremalnych, np. jeśli nagle do 
wkładu filtracyjnego zostanie doprowadzona 
duża ilość zanieczyszczenia wodnego i/lub po 
ponownym uruchomieniu z wkładem filtracyjnym, 
który był już częściowo obciążony zanieczyszcze-
niami, wystąpić może deformacja filtra. W takim 
wypadku, należy wymienić wkład filtracyjny i, jeśli
wymaga tego dane zastosowanie, zredukować 
interwał wymiany. 

Zastosowanie LDU filter housing HDU filter housing SDU filter housing & SDU filter housing & 
 KLEENOIL filter systems KLEENOIL filter systems

Zdolność absorpcyjna
230 ml water 300 ml water 500 ml water  

Dokładność filtracji 1 µm nom. 1 µm nom. 1 µm nom. < 10 µm nom.

Jednostka opakowaniowa Box of 12 Box of 12 Box of 6 Box of 6 

Suitable also for filtration of 
   water based lubricants
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LDFC  HDFC-N SDFC  SDFC-P 

Należy uwzględnić, że z powodu świetnej zdolności absorpcyjnej, 
wkłady filtracyjne KLEENOIL można zastosować wyłącznie w filtrach 
bocznikowych lub szczególnie skonstruowanych systemach filtracji. 
Wkłady filtracyjne KLEENOIL posiadają budowę, która jednocześnie 
eliminuje z oleju cząstki stałe oraz wodę. W zakresie wskazanej 
dokładności filtracji i zdolności absorpcyjnej należy pamiętać o pewnych 
ważnych szczegółach dotyczących filtrów działających w oparciu o 
zasadę filtracji wgłębnej.

      Application Obudowa filtra LDU Obudowa filtra HDU Obudowa filtra SDU Obudowa filtra SDU
i system filtracji KLEENOIL i system filtracji KLEENOIL

      Retention capacity up to 500g cząstki stałe / 1000g cząstki stałe / 2000g cząstki stałe / 2000g cząstki stałe
230ml woda 300ml woda 500ml woda

      Filter fineness nom. 1 µm nom. 1 µm nom. 1 µm nom. < 10 µm

      Packing unit Opak. 12 szt. Opak. 12 szt. Opak. 6 szt. Opak. 6 szt.

Odpowiednie także do filtracji
   smarów na bazie wody
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Wydajność wkładu filtracyjnego uwarunkowana jest nie tylko dokładnością filtracji, ale także zdolnością 
absorpcyjną. Wynik wskazywany jest jako wartość beta (ß). W wyniku wskazany jest wzajemny stosunek 
wartości beta i dokładności filtracji. Z powodu braku możliwości pomiarowych dla cząstek skalibrowanych 
< 4 µm użyte są w tym wypadku także cząstki 4 µm a dokładność filtracji < 4 µm określana jest 
arytmetycznie.

Podstawowe wyjaśnienia wskaźnika absorpcji / wartości (ß):
Termin "wartość beta" (wartość ß ) wskazuje wydajność filtra. Wartość ta kwalifikuje jednostkę pomiarową 
do wskazywania potencjału filtracyjnego wkładu. Za pomocą wartości beta wskazywana jest procentowa 
wydajność filtracji, np. 2 (50%) aż do 1000 (99%) obowiązująca dla wszystkich wielkości cząstek (x) lub 
dla cząstek o określonej wielkości (np. ß 10 = cząstki ≥ 10 mikrometrów).

Wartość beta i dokładność filtracji wkładów filtracyjnych KLEENOIL:
ß 4 (pył wzorcowy ISO MTD) ≥ 200, odpowiada ß 1 (pył wzorcowy ACFTD) ≥ 200, dokładność filtracji: nom. 1 
(4) µm

% wartość beta
Zakres wyników dla wkładów KLEENOIL

Wydajność filtracji wkładów KLEENOIL SDFC

Wielkość 
cząstek µm 

Wyniki testów z użyciem pyłu wzorcowego ISO MTD potwierdzają, że wkłady filtracyjne KLEENOIL 
posiadają zdolność absorpcyjną < 4 µm w zakresie absolutnym. Według ISO 4572 (ACFTD) odpowiada 
to dokładności filtracji nom. 1 µm.
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* Zastosowania, gdzie sprzęt znajduje się pod ekstremalnym 
obciążeniem, w warunkach zapylonych lub wilgotności lub też przy 
wysokim potencjale zanieczyszczenia np. wskutek częstej wymiany 
osprzętu roboczego.

WYMIANA WKŁADÓW FILTRACYJNYCH

Zestaw wymienny składający się z wkładu 
filtracyjnego i uszczelki pod pokrywę

Zastosowanie

Mobilne hydrauliczne

Przemysłowe hydrauliczne 

(zabudowania/praca w trybie ciągłym)

Skrzynie biegów w sektorze 

przemysłowym

Silnik - ruch na krótkich dystansach, 

maszyny robocze i budowlane

Silnik - ruch na długich dystansach, 

silniki stacjonarne

Warunki

normalne 
ekstremalne*

normalne 
ekstremalne*

normalne 
ekstremalne*

normalne 
ekstremalne*

normalne 
ekstremalne* 

Interwał wymiany

500 godzin pracy 
250 godzin pracy

2000 godzin pracy 
1000 godzin pracy

2000 godzin pracy 
1000 godzin pracy

20.000 km / 500 godzin pracy 
15.000 km/ 250 godzin pracy

60.000 km / 1000 godzin pracy 
30.000 km/ 500 godzin pracy 
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FILTRY BOCZNIKOWE

Dla maszyn do 15 l oleju silnikowego / 100 l 100 l 30 litres engine oil / 200 litres 200 litres 
150 kW  oleju hydraulicznego oleju hydraulicznego 300 kW hydraulic oil hydraulic oil

Ciśnienie na wejściu 2 - 6 bar  2 - 6 bar  5 - 300 bar  2 - 6 bar 2 - 6 bar 5 - 300 bar

Wkład filtracyjny LDFC  LDFC  LDFC  HDFC-N HDFC-N HDFC-N

Wysokość 287 mm  287 mm  287 mm  261 mm 261 mm 261 mm 
Średnica 123 mm  123 mm  123 mm  168 mm 168 mm 168 mm 
Średnica instalacyjna 139 mm  139 mm  149 mm  187 mm 187 mm 187 mm

Waga 3,0 kg 3,0 kg 4,6 kg 4.7 kg 4.7 kg 6.3 kg

Przyłącze wlotowe Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny 1/4" BSP 1/4" BSP M 12 x 1.5 
1/4" BSP 1/4" BSP M 12 x 1,5 external thread external thread internal thread

Przyłącze wylotowe Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny 1/4" BSP 1/4" BSP  M 18 x 1.5 
1/4" BSP 1/4" BSP M 18 x 1,5 external thread external thread internal thread

LDU-M8 LDU-H8 LDU-H300  HDU-M8 HDU-H8 HDU-H300
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For machines up to 15 litres engine oil / 100 litres 100 litres 30 l oleju silnikowego / 200 litrów 200 litrów
150 kW hydraulic oil hydraulic oil 300 kW  oleju hydraulicznego oleju hydraulicznego

Inlet pressure 2 - 6 bar 2 - 6 bar 5 - 300 bar 2 - 6 bar  2 - 6 bar  5 - 300 bar 

Filter element LDFC LDFC LDFC HDFC-N  HDFC-N  HDFC-N 

Height 287 mm 287 mm 287 mm 261 mm  261 mm  261 mm  
Diameter 123 mm 123 mm 123 mm 168 mm  168 mm  168 mm  
Diameter fitting dimension 139 mm 139 mm 149 mm 187 mm  187 mm  187 mm 

Weight 3.0 kg 3.0 kg 4.6 kg 4,7 kg  4,7 kg  6,3 kg

Connection inlet 1/4" BSP 1/4" BSP M 12 x 1,5 Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny
external thread external thread internal thread 1/4" BSP  1/4" BSP  M 12 x 1.5  

Connection outlet 1/4" BSP 1/4" BSP M 18 x 1,5 Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny
external thread external thread internal thread 1/4" BSP  1/4" BSP M 18 x 1.5  

LDU-M8 LDU-H8 LDU-H300 HDU-M8 HDU-H8 HDU-H300 

Elementy konstrukcji nowoczesnych i wydajnych maszyn mogą na stałe zachować swoją precyzyjną wydajność 
produkcyjną wyłącznie z czystymi cieczami roboczymi. A to zagwarantować może filtracja bocznikowa 
KLEENOIL. Filtry bocznikowe KLEENOIL oferują ekonomiczną i zaawansowaną technicznie ochronę 
materiałów i komponentów. Ich instalacja jest możliwa na większości maszyn. Ponieważ jedną z ich zalet 
jest spowolnienie procesu starzenia oleju, użycie filtrów bocznikowych KLEENOIL umożliwia przedłużenie 
interwałów wymiany oleju. Dzięki eliminacji zanieczyszczeń o działaniu ściernym (cząstek stałych), 
minimalizowane jest zużycie mechaniczne, zaś przez eliminację zanieczyszczeń o działaniu katalitycznym 
(woda i metal) znacznie spowalniane są reakcje katalityczno-oksydacyjne.

Dalsze informacje znaleźć można w aktualnych kartach katalogowych poszczególnych filtrów bocznikowych.
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FILTRY BOCZNIKOWE

Dla maszyn do 40 l oleju silnikowego / 400 litrów 400 litrów 1,000 litres  1,000 litres 3,000 litres > 3,000 litres 
400 kW  oleju hydraulicznego oleju hydraulicznego hydraulic oil hydraulic oil hydraulic oil hydraulic oil

Ciśnienie na wejściu 2 - 6 bar  2 - 6 bar  5 - 350 bar  5 - 350 bar 5 - 350 bar 5 - 350 bar 5 - 350 bar

Wkład filtracyjny SDFC  SDFC  SDFC  SDFC SDFC SDFC SDFC

Wysokość 308 mm  308 mm  308 mm  255 mm 328 mm 328 mm 328 mm 
Średnica 217 mm  217 mm  217 mm    -   -   -   - 
Średnica instalacyjna 239 mm  239 mm  239 mm    -   -   -   - 
Szerokość   -    -    -  482 mm 570 mm 628 mm 865 mm 
Głębokość   -    -    -  235 mm 231 mm 447 mm 447 mm

Waga 7,6 kg 7,6 kg 9,2 kg 19.9 kg 25.0 kg 44.0 kg 62.0 kg

Przyłącze wlotowe Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny M 12 x 1.5 3/8" BSP 3/8" BSP 3/8" BSP 
1/4" BSP  1/4" BSP  M 12 x 1.5  internal thread external thread external thread external thread

Przyłącze wylotowe Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint wewnętrzny 15 L 3/4" BSP 3/4" BSP 3/4" BSP 
1/4" BSP  1/4" BSP  M 18 x 1.5  external thread external thread external thread external thread

SDU-M8 SDU-H8 SDU-H350  SDU-H350 2S-350-C4 4S-350-C8 6S-350-C12
   RK/TWIN
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For machines up to 40 litres engine oil / 400 litres 400 litres 1000 litrów 1000 litrów 3000 litrów > 3000 litrów
400 kW hydraulic oil hydraulic oil oleju hydraulicznego oleju hydraulicznego oleju hydraulicznego oleju hydraulicznego

Inlet pressure 2 - 6 bar 2 - 6 bar 5 - 350 bar 5 - 350 bar  5 - 350 bar  5 - 350 bar  5 - 350 bar 

Filter element SDFC SDFC SDFC SDFC  SDFC  SDFC  SDFC 

Height 308 mm 308 mm 308 mm 255 mm  328 mm  328 mm  328 mm  
Diameter 217 mm 217 mm 217 mm   -    -    -    -  
Diameter fitting dimension 239 mm 239 mm 239 mm   -    -    -    -  
Width   -   -   - 482 mm  570 mm  628 mm  865 mm  
Depth   -   -   - 235 mm  231 mm  447 mm  447 mm 

Weight 7.6 kg 7.6 kg 9.2 kg 19,9 kg 25,0 kg 44,0 kg 62,0 kg

Connection inlet 1/4" BSP 1/4" BSP M 12 x 1.5 Gwint wewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny
external thread external thread internal thread M 12 x 1.5  3/8" BSP  3/8" BSP  3/8" BSP  

Connection outlet 1/4" BSP 1/4" BSP M 18 x 1.5 Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny Gwint zewnętrzny
external thread external thread internal thread 15 L 3/4" BSP 3/4" BSP  3/4" BSP  

SDU-M8 SDU-H8 SDU-H350 SDU-H350 2S-350-C4 4S-350-C8 6S-350-C12 
  RK/TWIN 
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PODŁĄCZANIE FILTRÓW BOCZNIKOWYCH

Filtry KLEENOIL to wyłącznie mikrofiltry bocznikowe. Należy je zawsze podłączać w taki sposób, aby w 
punkcie połączeniowym (na wlocie filtra) dostępne było określone ciśnienie i natężenie przepływu o wartości 
2 litrów oleju na minutę, zaś olej był pobierany z systemu bez negatywnego wpływu na pracę układu. 
Linia powrotna (wylot filtra) musi być zawsze możliwie krótka, wystarczająco zwymiarowana i prowadzić 
do bezciśnieniowego zbiornika oleju.

Należy wybrać takie miejse istalacji, aby filtr bocznikowy znajdował się powyżej poziomu oleju. W przeciwnym 
wypadku podczas wymiany wkładów filtracyjnych może nastąpić wyciek oleju z obudowy filtra. Jeśli nie 
jest to możliwe i zespół filtracji bocznikowej musi zostać zainstalowany poniżej poziomu oleju,  na linii 
powrotnej należy zainstalować zawór zwrotny o minimalnym ciśnieniu reakcji zaworu. Należy bezwzględnie 
unikać przedostawania się cofanego oleju do otwartej obudowy filtra. 

Zespoły filtracji KLEENOIL bez ochrony ciśnieniowej, tj. wszystkie modele H oraz M, można instalować dla 
ciśnień na wejściu maks. 8 bar. Należy pamiętać, że idealne warunki eksploatacji to ciśnienie pomiędzy 
2 i 5 bar. W wypadku stale wysokich ciśnień na wejściu, zalecamy instalację zaworu regulacji ciśnienia 
na linii wlotowej.

Przykład podłączenia filtra bocznikowego dla silników
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Przykład podłączenia układu hydraulicznego w powrotnym obwodzie bocznikowym

Przykład podłączenia układu hydraulicznego w wysokociśnieniowym obwodzie bocznikowym

Układ hydrauliczny

Układ hydrauliczny

Zbiornik z olejem hydraulicznym

Zbiornik z olejem hydraulicznym

Wysokociśnieniowy 
filtr przelotowy

Wysokociśnieniowy 
filtr przelotowy

Niskociśnieniowy 
filtr przelotowy

Niskociśnieniowy filtr 
przelotowy

Bezciśnieniowa linia powrotna 
do zbiornika oleju

2 - 8 bar

Linia wysokociśnieniowa
5 - 350 bar

Bezciśnieniowa linia powrotna 
do zbiornika oleju, przynajmniej 

2x większa szerokość
nominalna od linii wlotowej



20 

SYSTEMY FILTRACJI

DLA WARSZTATÓW I UŻYCIA PRZEMYSŁOWEGO

230V

Systemy filtracji KLEENOIL z serii 1S do 2S-500E są odpowiednie do oczyszczania i napełniania maszyn 
o pojemności układu smarowania do 2000 litrów. Oczyszczanie układu ma miejsce przez podłączenie 
systemu filtracji w niezależnej pętli bocznikowej. W wypadku połączenia hydraulicznego systemów filtracji, 
najlepiej wybrać punkty połączeniowe i komponenty umożliwiające filtrację, gdy oczyszczane układy 
znajdują się w użyciu. Czas filtracji zależy od lepkości i poziomu zanieczyszczenia cieczy.

Ochrona przed nad-
miernym ciśnieniem 
i suchobiegiem z auto-
matycznym odcięciem

Ochrona przed nad-
miernym ciśnieniem 
i suchobiegiem z auto-
matycznym odcięciem

Dalsze informacje znaleźć można w aktualnych kartach katalogowych poszczególnych filtrów bocznikowych.

Wydajność filtracji 120 l/h (40 cSt)  240 l/h (40 cSt)  240 l/h (40 cSt)  480 l/h (40 cSt) 480 l/h (40 cSt) 480 l/h (40 cSt) 720 l/h (40 cSt) 
(wartość średnia)

Stopień ochrony IP 55  IP 55  IP 55  IP 55 IP 55 IP 55 IP 55 

Długość 265 mm  672 mm  675 mm  967 mm 967 mm 1,036 mm 1,286 mm 
Szerokość 430 mm  480 mm  590 mm  590 mm 590 mm 554 mm 554 mm 
Wysokość 509 mm  1065 mm  1000 mm  1,000 mm 1,000 mm 988 mm 988 mm 

Waga 25,5 kg  52 kg  65,5 kg  95 kg 95 kg 120 kg 155 kg

Filtr wstępny FLT-STR-Y-3/8  FLT-STR-T-3/4-PLY  FLT-STR-T-3/4-PLY  FLT-200-SS-F2710 FLT-200-SS-F2710 FLT-200-F2710 FLT-200-F2710

Wyposażenie Ochrona przed Overpressure  
nadciśnieniem protection

1S  2S-500B 2S-500E  4S-700B 4S-700E 4S-E 6S-E
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Wszystkie systemy filtracji KLEENOIL dla warsztatów i użycia przemysłowego są wyposażone w 6-metrowy 
wąż ssący i powrotny z szybkozłączami i posiadają funkcję przepompowywania oleju bez filtracji. Filtry w 
systemach filtracji to nasze mikrofiltry SDU z odpowiednim wkładami filtracyjnymi. Zainstalowane filtry 
wstępne są zmywalne.

Systemy filtracji KLEENOIL z serii 4S-700 do 6S-E są odpowiednie do oczyszczania i napełniania maszyn 
o średniej i dużej objętości oleju pomiędzy 1000 i 15.000 litrów. Czas filtracji zależy od lepkości (maks. 
100 cSt) i poziomu zanieczyszczenia cieczy. Systemy filtracji KLEENOIL oparte są na sprawdzonej technologii 
filtracji KLEENOIL. Systemy umożliwiają filtrację cząstek stałych o wielkości od 1 mikrometra oraz absorpcję 
wody z oleju (tylko z wkładami filtracyjnymi SDFC) i jej związanie we wkładzie. Choć wydajność systemów 
filtracji 4S-E i 6S-E jest wyraźnie zwiększona przez zastosowanie podgrzewacza, jest ona nadal zależna od 
poziomu zanieczyszczenia cieczy.

Ochrona przed nad-
miernym ciśnieniem 
i suchobiegiem z auto-
matycznym odcięciem

Ochrona przed nad-
miernym ciśnieniem 
i suchobiegiem z auto-
matycznym odcięciem

Podgrzewacz

Ochrona przed nad-
miernym ciśnieniem 
i suchobiegiem z auto-
matycznym odcięciem

Podgrzewacz

Filtration performance 120 l/h (40 cSt) 240 l/h (40 cSt) 240 l/h (40 cSt) 480 l/h (40 cSt)  480 l/h (40 cSt)  480 l/h (40 cSt)  720 l/h (40 cSt)  
(average value)

IP rating IP 55 IP 55 IP 55 IP 55  IP 55  IP 55  IP 55  

Length 265 mm 672 mm 675 mm 967 mm  967 mm  1036 mm  1286 mm  
Width 430 mm 480 mm 590 mm 590 mm  590 mm  554 mm  554 mm  
Height 509 mm 1,065 mm 1,000 mm 1000 mm  1000 mm  988 mm  988 mm  

Weight 25.5 kg 52 kg 65.5 kg 95 kg  95 kg  120 kg  155 kg 

Pre-filter FLT-STR-Y-3/8 FLT-STR-T-3/4-PLY FLT-STR-T-3/4-PLY FLT-200-SS-F2710  FLT-200-SS-F2710  FLT-200-F2710  FLT-200-F2710 

Equipment Overpressure  Ochrona przed nad-
protection  miernym ciśnieniem

1S 2S-500B 2S-500E 4S-700B 4S-700E 4S-E  6S-E 
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Wydajność filtracji 2 x 480  l/h (40 cSt)  2 x 720 l/h (40 cSt)  2 x 720 l/h (40 cSt)  
(wartość średnia)

Stopień ochrony IP 55  IP 55  IP 55 

Długość 1597 mm  1412 mm  1412 mm
Szerokość 554 mm  820 mm  820 mm  
Wysokość 1073 mm  1026 mm  1026 mm 

Waga 210 kg  200 kg  215 kg 

Filtr wstępny FLT-200-F2710  FLT-200-SS-F2710  FLT-200-SS-2710 

Wyposażenie

8S-1000-D 12S-E  12S-E-PH 

SYSTEMY FILTRACJI

DLA WARSZTATÓW I UŻYCIA PRZEMYSŁOWEGO

230V

Systemy filtracji KLEENOIL z serii 8S-1000-D i 12S-E są odpowiednie do oczyszczania i napełniania 
układów o dużej objętości oleju pomiędzy 1000 i 25.000 litrów. W wypadku obu typów systemów filtracji 
istnieje możliwość użycia z jedynie połową zainstalowanych zespołów filtracji (4 lub 6). Dzięki temu możliwa 
jest filtracja różnych typów olejów bez konieczności wymiany wkładów filtracyjnych. Najwyższa możliwa 
wydajność filtracji osiągana jest przez jednoczesne użycie wszystkich zespołów filtracji. Nawet w wypadku 
tak wysokowydajnych systemów, czas filtracji jest względnie zależny od lepkości i poziomu skażenia cieczy. 
System filtracji 12S zaprojektowano z myślą o filtracji dużych objętości oleju, podczas gdy system filtracji 
85 jest odpowiedni do elastycznej eksploatacji oraz filtracji małych i dużych objętości oleju. Co więcej, 
model ten posiada zaawansowane wyposażenie sterujące i monitorujące.

Ochrona przed nad-
miernym ciśnieniem 
i suchobiegiem z auto-
matycznym odcięciem

Ochrona przed nad-
miernym ciśnieniem 
i suchobiegiem z auto-
matycznym odcięciem

Podgrzewacz

Ochrona przed nad-
miernym ciśnieniem 
i suchobiegiem z auto-
matycznym odcięciem

Podgrzewacz

Monitor czystości oleju
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SYSTEMY FILTRACJI

DO UŻYCIA MOBILNEGO

24V

Systemy mikrofiltracji bocznikowej KLEENOIL z zasilaniem 24V przeznaczone są do rotacyjnej lub ciągłej 
filtracji olejów w maszynach znajdujących się w użyciu. Zastosowanie / filtracja wykonywane są podczas 
standardowej eksploatacji maszyn. Dzięki temu można zagwarantować oczyszczanie i utrzymanie w czystości 
kompletnych układów.

Wszystkie systemy filtracji KLEENOIL o zasilaniu 24V wyposażono w 8-metrowy wąż ssący i powrotny 
z szybkozłączami oraz zawór nadmiarowy ciśnienia i manometr.

Wydajność filtracji 50 l/h (40 cSt)  240 l/h (40 cSt)  
(wartość średnia) 

Stopień ochrony IP 55  IP 44  

Długość 217 mm  276 mm  
Szerokość 237 mm  509 mm  
Wysokość 315 mm  356 mm 

Waga 15 kg  26,5 kg 

1S-24V 2S-24V 
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PODŁĄCZANIE SYSTEMÓW FILTRACJI

Czas i częstość filtracji są zależne od poziomu zanieczyszczenia cieczy roboczej, 
typu konstrukcji i zastosowania maszyny. Należy pamiętać, aby podczas filtracji 
intensywnie i wystarczająco często wykorzystywać wszystkie funkcje systemu. 
Skuteczne usunięcie zanieczyszczenia oleju przez system filtracyjny można 
zagwarantować tylko w wypadku kilkukrotnego obiegu całej objętości oleju 
podczas procesu filtracji.

1
2  

Wszystkie systemy filtracij KLEENOIL są stosowane do      rotacyjnej konserwacji 
oleju w maszynach znajdujących się w użyciu i ich     napełniania nowym olejem. 

Układ hydraulicznyNowy olej

Zbiornik z olejem hydraulicznym

Wysokociśnieniowy 
filtr przelotowy

Niskociśnieniowy filtr 
przelotowy

1
 

2 
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KLEENOIL ICC 

KLEENOIL ICC to zintegrowany czujnik 
do analizy oleju zaprojektowany z myślą 
o monitorowaniu w trybie ciągłym 
kluczowych parametrów powodujących 
istotne dla zastosowania zmiany cieczy.  
Do zbierania danych KLEENOIL ICC 
wykorzystuje czujnik pojemnościowy do 
odczytu i porównania jakości oleju z 
zapisanymi danymi kalibracyjnymi. Wyniki 
końcowe oparte są na pomiarach zmiany 
właściwości dielektrycznych i wskazują 
rzeczywistą (pozostałą) jakość oleju lub 
poziom zanieczyszczenia.

Większość wartości oleju istotnych dla 
danego zastosowania jest od siebie 
współzależna, co dotyczy to także ich 
zmiany. Dlatego właśnie KLEENOIL ICC 
oraz jego oprogramowanie pomiarowo-
analityczne zaprojektowano do odczytu i 
monitorowania ogólnego stanu.

Podczas użycia maszyny, stan oleju 
sprawdzany jest co 30 minut. Wyniki 
wyświetlane są na panelu sterującym w 
prosty i zrozumiały sposób z użyciem za-
sady sygnalizacji świetlnej w ruchu drogo-
wym. Jednostka główna posiada wyjście 
cyfrowe umożliwiające implementację 
wskazywanych sygnałów w zintegrowanej 
elektronice obsługiwanej maszyny i pod-
łączenie do zdalnego systemu monitoru-
jącego. KLEENOIL ICC jest dostępny dla 
wszystkich najczęściej używanych cieczy 
hydraulicznych w tym bazujących na 
oleju mineralnym, w pełni lub częściowo 
syntetycznych oraz ulegających szybkiej 
biodegradacji.
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ZINTEGROWANA KONCEPCJA CIECZY IFC

Nawet obecnie, interwały wymiany oleju są ustalane empirycznie i realizowane bez uwzględniania rzeczywistej 
jakości smaru, co powoduje zbędne koszty. Jeśli wymiana oleju zostanie przeprowadzona za wcześnie, wyrzucany 
jest nadal nieskazitelny smar - jeśli wymiana oleju zostanie przeprowadzona za późno, istnieje ryzyko uszkodzenia 
maszyny. W idealnym przypadku wymiana oleju byłaby przeprowadzana wtedy, gdy wymaga tego stan oleju.

ZINTEGROWANA KONCEPCJA CIECZY (IFC, INTEGRATED FLUID CONCEPT) została opracowana głównie 
z myślą o zastosowaniu w dziedzinie olejów hydraulicznych, silnikowych i przekładniowych. Na kompletną 
koncepcję składają się trzy elementy:

1. Oleje odpowiednie do długotrwałego użycia

Najlepsze wyniki osiągane są z wysokowydajnymi, odpornymi na ścieranie olejami odpowiednimi do 
długotrwałego użycia. W kwestii olejów ulegających szybkiej biodegradacji, są to głównie produkty 
bazujące na nasyconych, syntetycznych estrach.

2. Mikrofiltracja KLEENOIL

Zastosowanie mikrofiltracji KLEENOIL przyczynia się do redukcji awarii systemowych, zużycia i usterek. 
Ponieważ wkłady filtracyjne KLEENOIL usuwają z oleju cząstki stałe i wodę, następuje spowolnienie procesu 
starzenia cieczy. 

3. KLEENOIL ICC

Czujnik do analizy oleju KLEENOIL ICC (Identification Contamination Control) zaprojektowano do 
zintegrowanej analizy oleju wskazującej jego stan podczas pracy maszyny co 30 minut (model 
standardowy). System oferowany jest z wyjściem cyfrowym umożliwiającym przetwarzanie danych i/lub 
zdalne monitorowanie.

Najlepsze wyniki osiągane są przez integrację KLEENOIL ICC z filtrami bocznikowymi KLEENOIL SDU.

KRÓTKI OPIS
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KLEENOIL IFC: filtr bocznikowy ze zintegrowanym czujnikiem KLEENOIL ICC 

Wymiana wkładów filtracyjnych zamiast wymiany oleju

KLEENOIL ICC przeprowadza analizę oleju co 30 minut

SCHEMAT
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W porównaniu z okresową wymianą oleju, koncepcja długofalowa 
KLEENOIL oferuje wyższe bezpieczeństwo, zaś ZINTEGROWANA 
KONCEPCJA CIECZY IFC to najwyższy stopień bezpieczeństwa przy 
jednoczesnej redukcji zużycia, awarii systemowych i usterek. W ramach 
IFC, olej traktowany jest jak element konstrukcyjny i wykorzystywana jest 
jego wysoka "zdolność do przenoszenia informacji". Większość zmian 
zachodzących w maszynie można wykryć także w oleju. W przeciwieństwie 
do koncepcji KLEENOIL, empirycznie określane interwały wymiany oleju 
stanowią oczywistą wadę z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia.

KLEENOIL ICC służy do detekcji bieżącego stanu oleju. Zalecamy 
zastosowanie czujnika KLEENOIL ICC zintegrowanego z zespołem filtracji 
SDU, tj. wysokowydajnym zespołem filtracji bocznikowej odpowiednim 
do szeregu różnych zastosowań.

W układach hydraulicznych (do pojemności około 500 litrów) używane są 
zwykle wysokociśnieniowe filtry bocznikowe SDU-H350. Zespoły filtracji 
bocznikowej SDU-H8 używane są odrobinę mniej często i posiadają 
nieznaczny minus wskutek fluktuacji objętości przepływu i warunków dla 
ciśnienia. Do filtracji olejów silnikowych z zakresie mocy od 100 do 500 
kW służą najczęściej filtry bocznikowe SDU-M8. Wszystkie wspomniane tu 
systemy filtracji można rozszerzyć przez integrację z czujnikiem KLEENOIL 
ICC. Czujniki instalowane są zwykle w specjalnie skonstruowanych 
zbiornikach przepływowych (przepływ oleju po filtracji). Panel sterujący 
można skonfigurować do obsługi jednego lub dwóch czujników KLEENOIL 
ICC.

Przykładowy schemat na kolejnej stronie przedstawia filtrację bocznikową 
dla silnika i oleju hydraulicznego ze zintegrowanym ICC i IFC.

ZINTEGROWANA KONCEPCJA CIECZY IFC

ZALETY
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DC 12/24 Wyjście 
cyfrowe

SDU-H350-ICC 

SDU-M8-ICC 

Panel sterujący

Zbiornik z olejem hydraulicznym

Wysokociśnieniowy 
filtr przelotowy

Niskociśnieniowy 
filtr przelotowy

Układ hydrauliczny

SCHEMAT
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Wyłączny przedstawiciel na Polskę
SURUS S.C.  ul. Portowa 5, 67-200 Głogów, Polska

tel.: +48 76 834 99 30, e-mail: kleenoil@surus.pl, www.surus.pl


