
 

 

BRUKSANVISNING FÖR MOBILA 
FILTERKRETSAR 

FKM21CX  FKM21CX04  FKMF81C 
 

 
 

Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används.  
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Revisionshistoria 
Manual 5-2000050 bygger på bruksanvisning 5-2000001. Anledningen till att nytt dokumentnummer tagits ut 

är ett byte av pumptyp till Settima skruvpump. Manualen kommer att kompletteras i kommande revisioner 

med aktuella varianter. 

Rev.1 

Manualen är kompletterad för att även gälla FKMF81C. Avsnittet Handhavande är reviderat. 
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Säkerhetsföreskrifter 
Följ alltid nedanstående föreskrifter innan du använder utrustningen för att förhindra 

brandrisk, elektrisk stöt eller personskada. Läs bruksanvisningen noggrant innan du 

börjar använda filterkretsen. Spara bruksanvisningen för framtida behov. Teknisk 

dokumentation finns hos återförsäljare/tillverkare. 

 

 Använd inte filterkretsen om du är påverkad av droger, alkohol eller läkemedel. Risk för 

personskada. 

 Vistas inte i närheten av filterkretsen om du har pacemaker. 

 Skyddsglasögon, skyddshandskar och hörselskydd skall användas. 

 Placera filterkretsen stadigt och på plant underlag. 

 Se till att det finns gott om utrymme runt omkring filterkretsen.  

Riskområdet till andra maskiner är 1 meter. 

 Ha en bra belysning på arbetsplatsen. 

 Använd inte filterkretsen i närheten av lättantändliga vätskor och gaser eller i miljöer där det 

finns risk för explosion eller brand. Även gnistbildningen i motorn kan orsaka brand. 

 Kontrollera alltid pumpenheten, elektriska anslutningar, filtret och filterindikatorn före 

användning. Använd filterkretsen endast när den är i ett perfekt och oskadat skick. Skadad 

filterkrets skall inte användas. Skadade delar ska repareras eller ersättas omedelbart av 

behörig reparatör.  

 Kontrollera att nätspänningen överensstämmer med den som står på typskylten. Eventuella 

reparationer på elektrisk utrustning ska utföras av auktoriserad elektriker. 

 Stoppa inte in föremål i filterkretsen, risk för elektrisk stöt. 

 Lämna aldrig en påslagen filterkrets förrän du försäkrat dig om att inget läckage kan 

förekomma. 

 Oljeläckage i miljön kring filterkretsen kan orsaka halkrisk, se till att hålla rent kring 

filterkretsen. 

 Drifttemperatur max 80°C. 

 Filterkretsen skall ej användas i miljöer med lägre temperatur än -10°C, och inte högre än 

+40°C. 

 Luftfuktigheten bör inte vara lägre än 50 % vid +50°C. 
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Handhavande 

Avsedd användning 
Denna filterkrets är avsedd för industriellt bruk. Filterkretsen är avsedd att rena mineraloljor, 

syntetiska oljor och vegetabiliska oljor i hydrauliska anläggningar, växellådor och smörjsystem.  

Max viskositet 400 cSt.  
Max inloppstryck 0,5 bar. 

Före användning 
Bekanta dig med alla delar på kretsen med hjälp av illustrationer i bruksanvisningen. 
 

1. Läs säkerhetsföreskrifterna 
2. Se till att maskinen står stadigt på plant och i horisontellt läge ej närmare än 1 meter från 

andra maskiner. 
3. Se till att sugledningen är rätt dimensionerad för att inte pumpen ska kavitera. 
4. Om snabbkopplingar används, se till att de har tillräckligt stor flödeskapacitet. 
5. Vid behov använd förlängningskabel med tillräcklig kapacitet. 
6. Se till att det finns olja i pumpen, så att den inte går torr när maskinen startas. 
7. Kontrollera rotationsriktningen som finns angiven på elmotorn. Gäller inte FKMF81C. 
8. Se till att alla anslutningar är täta. 
9. Se till att eventuella ventiler är öppna. 

 

 

Start och stopp av FKM21CX och FKM21CX04 
 Se till att den röda nödstoppsknappen är 

återställd. 

 Starta filterkretsen genom att trycka på den 

svarta startknappen. 

 Stoppa filterkretsen genom att använda den 

röda nödstoppsknappen. 
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Frekvensstyrning för filterkrets FKMF81C 
Filterkrets FKMF81C är försedd med frekvensstyrning för att kunna variera flödet i filterkretsen 
mellan 30 och 80 liter/minut. 

Start och stopp av FKMF81C  

 Se till att den röda 

nödstoppsknappen är återställd. 

Tryck sedan på den svarta 

startknappen på samma dosa för att 

få matning till den frekvensstyrda 

motorn. 

 Filterkretsen, dvs. 

frekvensstyrningen startas sedan 

med hjälp av start- och stoppvredet. 

 Varvtalet justeras efter flödesbehov 

med en potentiometer på 

frekvensstyrningen. 

 Stoppa filterkretsen genom att slå 

ifrån start- och stoppvredet. 

 Vid behov av att snabbt stoppa 

filterkretsen, använd 

nödstoppsknappen. 
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Underhåll och tillsyn 
Daglig tillsyn 

 Kontrollera läckage. 

 Kontrollera att maskinen är ren för att undvika brandrisk. 

 Kontrollera att inga onormala ljud och vibrationer förekommer. 
 

FILTERPATRONEN SKA BYTAS VID INDIKERING ELLER EFTER 12 MÅNADERS ANVÄNDNING. 
VISUELL INDIKATOR INDIKERAR RÖTT DÅ FILTER SKALL BYTAS.  
OBSERVERA ATT FILTERINDIKATORN ÅTERSTÄLLS DÅ FILTERKRETSEN STÄNGS AV. 
UNDERHÅLL SKA INTE UTFÖRAS I MILJÖER MED EXPLOSIONSRISK. 
UNDERHÅLL SKA GÖRAS MED LÄMPLIGA VERKTYG SOM INTE UTGÖR NÅGON RISK 
 
Tillverkaren ansvarar inte för egenhändiga reparationer eller ombyggnader av filterkretsen. Kontakta 
behörig reparatör. 
 

Byte av filterpatron 
Byt ut filterpatronen enligt följande 

1. Stäng av utrustningen och dra ur nätkontakten. 
2. Lätta på trycket. Öppna luftpluggen ett och ett halvt varv. 
3. Öppna dräneringspluggen och tappa ur vätskan i en lämplig behållare.  

Sätt tillbaka och dra åt dräneringspluggen. 

4. Kontrollera att o-ringen mellan locket och filterhuset inte är skadad.  

Använd originalfilter, se reservdelslista. 

5. Smörj o-ringen på filterpatronen med ren systemolja. Sätt patronen i filterhuset.  

Smörj o-ringen lätt mellan lock och filterhus med ren systemolja och skruva sedan på locket 

så att det bottnar. 

6. Avlufta filterhuset och kontrollera att det inte läcker. 

 
 

VARNING 
Om trycket i filtret inte sänks innan locket lossas, kan detta medföra skador 
på utrustningen, personskador och ett kraftigt oljeläckage. 
 
VARNING 
Rengör eller återanvänd INTE filterpatronen.  
Kör INTE systemet utan filterpatron. 
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Tekniska data 
Filterkretsarna är försedda med motorskydd med nödbrytare.   

 FKM21CX FKM21CX04 FKMF81C 

Filterhus UR310C3213ZG UR310C3213ZG UR619CF40 20ZG9 

Pumptyp Skruvpump Settima Skruvpump Settima Skruvpump Settima 

Oljeflöde vid 10 bar (l/min) 20 20 30-80 

Kraftkälla/matning 400V 3-fas 230V 1-fas 400V 3-fas 

Motoreffekt (kW) 0,75 0,75 2,2 

Elmotorns IP-klass IP55 IP55 IP66 

Frekvensriktarens IP-klass - - IP66 

Kabellängd (m) 5 5 5 

Anslutning inlopp (pump) G 1” G 1”  

Anslutning utlopp (filter) G 2” BSP, 6162 
split, M12 

G 2” BSP, 6162 split, 
M12 

F 2 ½” ISO fläns med 
fästskruvar 

Bullernivå (dB(A)) < 70 < 70 < 70 

Vikt (kg) 60 60 90 
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Reservdelslistor 
För beställning av reservdelar kontakta Colly Filtreringsteknik AB. 

Reservdelslista för FKM21CX 
Pos Artikelnummer Benämning 

1 TH00405 Skruvpump Settima 

2 UR310C3213ZG Filterhus 13” 

3 RCA219DZ091Z Filterindikator 

4* UE310AP13Z Filterpatron 5µ; ß5=2000, L=13” 

4* UE310AN13Z Filterpatron 7µ; ß7=2000, L=13” 

4* UE310AS13Z Filterpatron 12µ; ß12=2000, L=13” 

5 UR310SKZ O-ringskit 

6 TH00012 Motorskydd med nödbrytare 

7  Elmotor för 20 liter 3-fas 

Reservdelslista för FKM21CX04 
Pos Artikelnummer Benämning 

1 TH00405 Skruvpump Settima 

2 UR310C3213ZG Filterhus 13” 

3 RCA219DZ091Z Filterindikator 

4* UE310AP13Z Filterpatron 5µ; ß5=2000, L=13” 

4* UE310AN13Z Filterpatron 7µ; ß7=2000, L=13” 

4* UE310AS13Z Filterpatron 12µ; ß12=2000, L=13” 

5 UR310SKZ O-ringskit 

6 TH00012 Motorskydd med nödbrytare 

7 TH00406 Elmotor för 20 liter 1-fas 

*    Filterpatronens avskiljningsgrad väljs av kunden. 
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Reservdelslista för FKMF81C 
Pos Artikelnummer Benämning 

1 TH00450 Skruvpump Settima 

2  UR619CF40 20ZG9 Filterhus 20” 

3 RCA219DZ091Z Filterindikator 

4* UE610AP20Z Filterpatron 5µ; ß5=2000, L=20” 

4* UE610AN20Z Filterpatron 7µ; ß7=2000, L=20” 

4* UE610AS20Z Filterpatron 12µ; ß12=2000, L=20” 

5 UR619SKZ O-rings-kit 

6 TH00455 Motor 2,2kW med frekvensstyrning 

7 TH00038 O-ring 

8 TH00012 Motorskydd med nödbrytare 

*    Filterpatronens avskiljningsgrad väljs av kunden. 

För beställning av reservdelar, kontakta Colly Filtreringsteknik AB.  
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Andra filterkretsar  
Dessa mobila filterkretsar/filterkärror finns i 
två olika flödeskapaciteter;  
20 liter/minut respektive med ställbart flöde 30 
- 80 liter/minut.  
 
Det finns även pumpfilterkretsar i storlekar 
mellan 2 och 15 liter/minut, se bild. 
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