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SIF – Katı Ayırıcı Filtre 
 

Katı ayrıştırıcı ve tutucular, ağır 

ve tıkayıcı parçaların kamu 

kanalizasyon şebekesini veya 

arıtma tesislerini besleyen 

borulama tesisatlarının 

tıkanmasını engellemek 

amacıyla kullanılırlar. 

Laboratuvarlarda,  kuaförlerde, 

diş hekimi ofislerinde, sanatçı 

stüdyoları, çamaşırhanelerde, 

makine atölyelerinde, gıda 

atıklarında, otoparklarda, oto 

yıkamalarda, gıda işleme 

yerlerinde,  atıklar kanalizasyon 

sistemine girmeden önce 

ayrılmalıdır.  Bu amaçla katı 

ayırıcı filtreler kullanılır. 

 

ÖZELLİKLERİ  

1. Ø 50 veya Ø63 düz uçlu giriş ve çıkış 

bağlantılıdır.  

2. Sıvı kapasitesi: 1,9 litredir (1/2 Galon). 

3. Birim ağırlığı 1,7 kilodur. 

4.  Azami çalışma sıcaklığı 85°C dir.  

 

 

NOTLAR  

1. Basınçlı uygulamalar için kullanmayın.  

2. Korozyona dayanıklı dikişsiz polietilen 

malzemeden imal edilmiştir.  

3. Üstte, dişli ve contalı muayene kapağı vardır. 

4. Çıkarılabilir AISI 304 kalite paslanmaz çelik 

filtresi vardır. 

 

KURULUM  

1. Mümkün olduğunca bağlantı fikstürü kullanarak yerine monte edin. 

2. Giriş ve çıkışlarına boru takmak için esnek lastik kaplinler kullanın. 

3. Hiçbir sızıntı olmadığından emin olmak için tüm boru eklemleri kontrol edin. 

4. Paslanmaz çelik filtrenin gövdeye doğru yerleştirildiğinden emin olun. Filtredeki delik kısmı giriş borusunun 

hizasında olmalıdır. 

5. Üst kapaktaki contanın yuvasında yerleştirdikten sonra kapağı sıkın. 

6. Cihaz artık çalışmaya hazırdır.  
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OPERASYON VE BAKIM 

Ayrıştırıcının doğru çalışması için düzenli bakım ve temizlik gerekir.  

1. Üst kapağı sökün. 

2. Dikkatlice paslanmaz filtreyi çıkarın. Bu esnada filtredeki 

partiküllerin, saçların ve liftlerin gövdeye düşmemesine 

dikkat edin. 

3. Ayrıştırıcı gövde içindeki suda parçalar birikmiş olabilir, 

onları da kontrol edin. 

4. Filtreyi dışarıda temizledikten sonra ayrıştırıcının içine 

yerleştirin (giriş borusunun filtre deliğini karşılaması gerekir). 

5. Üst contada kopma ya da aşınma olup olmadığını kontrol 

edin, gerekirse değiştirin 

6. Dişli kapağı dikkatlice sıkarak üst kapağı sıkın 

7. Kullanım amacınıza göre filtrede toplanan malzeme değerli 

olabilir, atmayın. 

 

BAKIM VE TEMİZLİK SIKLIĞI 

Kullanım amacınıza ve önemine göre bir bakım periyodunuz olabilir. 

Sadece saç ve lift filtresi görevi görecekse haftalık veya aylık temizlik 

gerekebilir.  

 

 

 

 

 

GARANTİ ŞARTLARI: 

 Malzeme ve imalat hatalarına karşı ürün 2 yıl garantilidir. 

 Darbeye bağlı hasarlar ve yanlış montajlar garanti kapsamında değildir. 
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