
CETA Filter Combination 
 

ง 

หลกัการทํางาน เครือ่งกรองอากาศนีป้ระกอบดว้ยระบบกรองสองสว่นทีต่อ่กัน มเีกจวัดแรงดันลมเขา้ทีค่วบคมุขนาดแรงดันลม
เขา้ ทีค่อยบอกถงึความจําเป็นในการเปลีย่นใสกรอง เครือ่งกรองนีไ้ดรั้บการตดิตัง้มาจากผูผ้ลติแลว้ พรอ้มใช ้
งาน กอ่นการตดิตัง้ ควรยดึเครือ่งกรองเขา้กับกําแพงดว้ยน็อตทัง้ดา้นขวาและดา้นซอ้ย โปรดน็อตฝาและ
แหวนปรงิออก เลือ่นทีย่ดึกําแพงไปทีแ่กนเหล็กและยดึเขา้เพือ่ความปลอดภับ 

ขนาด สงู (พรอ้มกับเกจวัดแรงดัน): 266 มม 

กวา้ง (รวม):  295 มม 

ลกึ (รวม):  130 มม 

การตอ่ลม:  G ¼“ (เขา้ และ ออก) 

การตดิต ัง้  ควรตดิตัง้ในแนวตัง้ 

นํา้หนกั 1,0 กก (ปรมิาตร 0,35 ลติร) ตอ่ เครือ่งกรอง 

ระดบักลาง อากาศ หรอื แกส๊ (ทีก่รองแลว้) 

วสัด ุ ผวิดา้นนอก   : เรซิน่โพลเีอสเตอร ์
ตัวอปุกรณ ์   : อลมูเินีย่มขึน้รปู 
น็อต                           : อลมูเินีย่มพรอ้มเสยีงเตอืน 
อโีคโนมเิตอร ์               : พลาสตกิ 
ตัวภายนอกกันร่ัว                          : Solvent free O-ring (material Perbunan) 

แรงดนัลมใชง้าน  แรงดันลมต่ําสดุ: 1.5 บาร,์ แรงดันลมสงูสดุ: 16 บาร ์
ทีก่รองอากาศสามารถรับแรงดันไดส้งูถงึ 50 บาร ์หรอื ถงึ 300 บาร ์โปรดระบุ 
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ตัวใสก้รอง 

 

ขอ้มลูทางเทคนคิ 
1. ระดับใสก้รอง (แบบ PE) 
ทําจากโพลเีอทธลีนีเผาแลว้  
ขนาดรกูรอง 25 ไมครอนเมตร 
มกีารแยกสว่นของขนาดอนุภาคใหญ,่ น้ํามั และ น้ํา 
 
2. ระดับใสก้รอง (แบบ SMF) 
ใสกรองขนาดเล็กมากๆ เป็นแบบโพลยีรูเิทน  
ขนาดรกูรอง 0,01 ไมครอนเมตร  
ประสทิธภิาพในการกรอง 99,99999 % 
ความเขม้ขน้ของน้ํามันทีเ่หลอืl 0,01 มลิลกิรัม/ลกูบาศกเ์มตร 

กระบวนการทํางาน 1. ระดับตัวกรอง (แบบ PE): ลมป้อนมฝีุ่ นขนาดเล็กปะปนอยูจ่ะถกูกรองโดยใสก้รอง อนุภาภขนาดใหญก่วา่ 
25 ไมครอนเมตร จะไมส่ามารถผ่านรขูองใสก้รองไปได ้ 

 
2. ระดับตัวกรอง (แบบ SMF): มกีารกรองขนาด 1 ไมครอนเมตร และ ในสว่นของขนาด 0,01 ไมครอนเมตร 

เราแนะนําใหม้กีารเปลีย่นตัวกรองอากาศอยา่งนอ้ยปีละครัง้ 

รอณุหภมูใินการทํางาน เอกสารแนบ:             ต่ําสดุ. -25°C / สงูสดุ. +120°C 
เครือ่งอโีคโนมเิตอร(์เครือ่งมาโนมเิตอร)์: สงูสดุ   +60°C 
ตัวใสก้รองแบบ PE:    สงูสดุ   +80°C 
ตัวใสก้รองแบบ SMF:    สงูสดุ   +80°C 

การยดึ ทีย่ดึเขา้กับกําแพง 

อปุกรณท์ีน่ําสง่ เครือ่งกรอง, ทยีดึกําแพง, น็อต, คูม่อืในการตดิตัง้ 
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E-mail: sales@cetatest.com 
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