
Ürün Kodu Giriş- Çıkış  Kapasite Elek Mikron H1 H2 D1 D2

3 Bar 4 Bar 5 Bar 6 Bar

PEF 3"X13" 3" 70 m³/h 920 4.848 5.970 6.654 7.746 420 540 320 3/4"

PEF 4"X15" 4" 100 m³/h 920 4.848 5.970 6.654 7.746 440 570 380 3/4"

PEF 5"X18" 5" 140 m³/h 920 4.848 5.970 6.654 7.746 455 600 450 1"

PEF 6"X18" 6" 180 m³/h 920 6.464 7.960 8.872 10.328 540 710 450 1"

PEF 8"X24" 8" 300 m³/h 920 8.080 9.950 11.090 12.910 655 840 600 1, 1/4"

PEF 10"X24" 10" 400 m³/h 920 9.696 11.940 13.308 15.492 740 930 600 1, 1/4"

PEF 12"X30" 12" 600 m³/h 920 9.696 11.940 13.308 15.492 740 946 765 1, 1/4"

(inch)
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(inch) (inch)(inch)

Değişken Basınçlara Göre Nozulların Su Tüketim Miktarı (lt/h)

According to Variable Pressures Amount of Water Consumption of NozzlesProduct       

Code
In-Out Capacity

Sieve 

Micron

Kendi kendini temizleyen pompa emiş filtresi pompanın yabancı maddelerden korunması için tasarlanmış olup, sistem 
öncesi kaba filtreleme yapar.  
Genel olarak yosun, çöp ve diğer atıkların bulunduğu su kaynakları için kullanılır.   
Pompa emiş hattına bağlanır ve su kaynağı içerisine bırakılır. 3” ile 12” arasında üretilmekte olup 70m³/h ile 600m³/h 
arasındadır. Opsiyonel olarak daha büyük ebatlarda üretilebilir.  
 
Kullanım Alanları: 
Su kanalları, nehir, dere, akarsu vb. gibi pompa ile alınan yerlerde pompadan önce kullanılır.  

Self-cleaning suction filter is designed in order to prevent foreign materials. It provides pre -system coarse filtering.  
Generally use for algae, rubbish and other foreign materials.  
Pump is connected to suction line and left inside water source. Manufactured between 3” and 12” with capacities of 
70m3/h and 600 m3/h.Larger options are available upon request.  
 
Areas of Use 
Sources where water is acquired with a pump such as water channels, rivers, stream etc. System is used before the 
pump. 
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Pompa Emiş Filtrenin Özellikleri 
- Emiş filtreleri karbon çelik ve paslanmaz çelikten 
üretilmektedir. Seçim opsiyoneldir. 
- Birçok farklı filtreleme aralığı uygulanabilir. 
- Kendi içerisine monte edilen klape sayesinde ek bir klape 
veya çekvalf gerektirmez. 
- Kullanılan klape yaylı olduğu için su kaçırmasını engeller. 
- Korozyana dayanıklı elektrostatik toz boya sayesinde uzun 
yıllar kullanıma uygundur. 
- Klape takımında kullanılan malzemeler paslanmaz 
çelikten imal edilmiştir. Bakım ve yedek parça gerektirmez.  
- Pompanın çıkışından alınan basınçlı su yardımıyla dönen 
nozullar ek bir enerji gerektirmez. 
- Kolay kurulumu sayesinde pratik olarak montaj edilebilir. 
- Böylece su kaba pisliklerden arındırılmış olup, ayrıca 
pompa tıkanma ve arızalanmalara karşı da korunmuş olur.  
- Pompa verimi artar, bakım maliyeti düşer, diğer filtre 
sistemlerini rahatlatır. 

Features Of Pump Suction Filter 
- Carbon steel, used as the suction filter, is manufactured 
from carbon steel and stainless steel. Selection is optional. 
- Many sieving levels can be used. 
- Does not require any additional throttle or check valve 
thanks to mounted throttle its inside. 
- Water leakage is prevented by spring throttle. 
- Non corrosive electrostatic dust paint enables long years 
of seamless use. 
- Elements of throttle body (caps, centering pin, spring, 
bolt) are manufactured from stainless steel. Does not 
require maintenance of spare parts. 
- Pressurized water from pump outlet rotates the nozzles 
eliminating additional energy requirements. 
- Easily installed due to practicable mounting. 
Therefore water filtering from coarse materials and pump 
prevented from occlusions and defects.  
- Pump efficiency increases, reduced maintenance 
costs, and relieves the other filter systems. 

Çalışma Sistemi: 
Pompa su çekmeye başladığında emiş filtresinin çevresindeki yosun, çöp ve diğer atıklar emişe doğru akar ve krom elek 
tarafından tutulur. Pompa çalışma esnasında pompanın çıkışından gelen su basıncıyla sistem dönmeye başlar. Sistemin 
üzerinde bulunan nozullardan çıkan basınçlı su devamlı dışarıya perde şeklinde püskürtülerek krom elek tarafından 
tutulan katı atıkları dışarıya doğru iter ve krom elek çevresi temiz tutulur. 
Minimum çalışma basıncı 2,5 bar (36 psi) dir.  
Tavsiye edilen çalışma basıncı 3 - 4 bar (45 - 60 psi) 

Operation System: 
When the pump starts to pull water, foreign objects 
such as algae, rubbish and other materials flow to the 
suction and held by the crom sieve. During operation, 
system starts to act with the outlet pressure of the 
pump. Pressurized water, coming from the nozzles on 
the system is sprayed outward like a curtain, to press 
the foreign objects around the sieve, to keep the chrome 
sieve frame clean.This way rough objects are prevented 
and pumps is safe from clogging and failure. Pump 
efficiency increase, maintenance costs decrease, making 
the filtration system operate more reliably. 
Minimum working pressure is 2,5 bars (36 psi).  
Recommended work ing pressure 3 - 4 bar (45 - 60 psi) 
 

Malzeme Özellikleri:

Klepe merkezleme pimi: Paslanmaz çelik 304 kalite

Klepe alt üst sacı: Paslanmaz çelik 304 kalite

Klepe yayı: Paslanmaz çelik 304 kalite

Contalar: Nitril, viton

Bağlantı elemanları: Paslanmaz çelik 304 kalite

Döndürme ve temizleme nozulları: Prinç

Filtre gövdesi: Epoksi kaplı karbon çelik

Temizleme mekanizması : Pvc, derlin, prinç

Material Properties:

Clapper top and bottom plate: Stainless steel 304 quality

Clapper spring: Stainless steel 304 quality

Connection Units: Stainless steel 304 quality

Rotating and cleaning nozzles: Brass

Clapper centering pimi: Stainless steel 304 quality

Filter Body: Epoxy coated carbon steel

Cleaning: Pvc, delrin, brass

Gaskets: Nitrile, viton


