
www.utfe.su

تصفیه

انعطاف پذیری

جدایی

انعقاد

جذب

 فیلتر برای تمیزی گاز از عناصر و رسانه
های مایع موجود در آن

®
Uraltech ilter-Engineering



2 
ПРОИЗВОДСТВО СМЕННЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

عناصر موجود در آناز  فیلتر برای تمیز کردن گاز  

 «ARZAMAS» سری
2011-54116265-002-3683 شرایط فنی

خشابی برای خالص سازی  تیپنوع فیلتر 
تصفیه گاز طبیعی طراحی شده و برای 

 تجهیزات گازی استفاده می شود.
 ФГ-16-50, ФГ-16-80, ФГ-16-100 

«ЕlsterGazelektronika» کمپانی

 «POTOK» سری
2011-54116265-003-3683 شرایط فنی

نوع فیلتر تیپ خشابی با الیه اضافی فیلتر 
سوخت برای تمیز کردن فنآوری گازی و 

 .گاز محصوالت توربین

«UROMGAZ» سری 
2014-54116265-038-3683 شرایط فنی

فیلتر سطحی برای  خشابی نوع فیلتر تیپ
تمیز کردن سطح گاز مخصوص فن 

ظریف گازی و سوخت گاز آوریهای 
شرکت  درطراحی شده . محصوالت توربینی

  »zUromga«.تجهیزات گاز 

«POTOK-М» سری 
2011-54116265-004-3683شرایط فنی

خشابی با سطح فیلتری  تیپنوع فیلتر 
توسعه داده شده برای تمیز کردن دستگاه 

  .های گازسوز توربین دار
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 «DUPLEX»  سری
3 شرایط فنی 6 1 9 -028-54116265-2012

نوع فیلتر با تیپ خشابی از نوع فیلترهای کوالسبر هستند، و 
تصفیه جریان گاز برای تمیز کردن از  مسئولیت دوگانه ای را دارد:

وسیع شدن( و قرار ناخالصی های مکانیکی جامد و هماهنگ سازی )
داشتن در حالت معلق خوب قطرات مایع و با جداسازی آنها پس از 

)زهکشی( رطوبت گیری در محفظه.

«UTfilter-KG»سری 
2011-54116265-009-3683شرایط فنی

 از گاز کارآمد کردن تمیز برای کوالزر فیلتر نوع
موجود در  پراکنده ریز قطره مایع های ناخالصی

.آن b

«UTfilter-AS» سری
2015-54116265-044-4151 شرایط فنی

 گازهای و فشرده هوای کردن تمیز برای فیلتر نوع
.آئروسل های ناخالصی و ها مایع از مکانیکی، جامد 
:باشد می فیلتر انواع شامل مجموعه این 

 مقدماتی؛ نظافت -
خوب؛ و دقیق نظافت -
رطوبت زدایی -

 «MAGISTRAL»   سری

2016-54116265-048-3600 شرایط فنی

 رموث بسیار و باال سطح نظافت برای فشار فیلتر نوع
  بصورت مایع و جامد مکانیکی های ناخالصی از گاز

 آن در موجود ای قطره
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ПРОИЗВОДСТВО СМЕННЫХ ФИЛЬТРУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

 «STANDART» سری

2011-54116265-005-3683 شرایط فنی

 برای فیلتری ای الیه با خشابی تیپ فیلتر  نوع
 اصلی های لوله های گاز های فنآوری تصفیه

 و اصلی خطوط کمپرسور های ایستگاه در واقع
 استفاده گاز در معلق مایع قطرات یا و مواد جذب

 .میشود

 «STANDART-VТ» سری 

2011-54116265-006-3683 شرایط فنی

 یک با حرارت برابر در مقاوم خشابی فیلتر
 ردنک تمیز برای شده انبساط فیلتر اضافی الیه

 .باالخیلی  دمای تا گازی فنآوری

«STANDART-S»  سری
2011-54116265-007-3683 شرایط فنی

 برای افیاض فیلتر الیه با خشابی تیپ فیلتر نوغ
 های ناخالصی از گاز اولیه کردن تمیز

 .محوطه در موجود مایعی مکانیکی،
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«UTfilter-PFS» سری
2012-54116265-031-3683 شرایط فنی

نوع فیلتر تصفیه کننده جداسازی گاز نفت زیرزمینی 
تمیز کردن گاز فشرده از قطرات مایع روغن برای 

 .بکار میروند

«PОТОК-OIL» سری
2015-54116265-040-3683 شرایط فنی

نوع فیلتر تصفیه کننده برای تمیز 
کردن گازهای آئروسل و جلوگیری از 

 ریز گرد های روغنی.

«G-GAZ»سری  
2011-54116265-019-3683 شرایط فنی

نوع فیلتر با حالت فیلتر سطحی برای جدا سازی 
گاز از ناخالصی های مکانیکی جامد بر روی 

 .سطح های خارجی
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 یها نیتورب یگاز یحل مشکالت هواکشها
یگاز یدر شاه راهها یگاز

 »Vozdukh« سری 
2011-54116265-008-3683 شرایط فنی

نوع فیلتر برای ارتقاع سطح 
فیلترینگ توسعه آن برای سیستم 

 .های دائمی توربینی گازی

 »PP-Vozdukh «سری 
 2015-54116265-046-3683 شرایط فنی

 که امدج مکانییک های ناخالیص از هوا کردن تمت    برای فیلت   نوع

 طرایح شوند یم تولید عملیات   مختلف های عملیات طول در

 .است شده

فیلتردر تجهیزات گازی استفاده می گردد، فیلترهای  از این نوع 
و هواکش ها استاندارد هستند، و همچنین در جاروهای برقی 

 صنعتی استفاده می شود.
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راه حل های مدرن برای تصفیه کردن وفیلتر کردن مایعات روی 
اجزای درصنایع شیمیایی و نفت

«UTfilter-KL» سری
 2011-54116265-010-3683 شرایط فنی

.نوع فیلتر کوآگوالتور برای جداسازی مؤثر مایعات غیرمجاز

»MESH FILTER« رسی

 2016-54116265-050-3683 شرایط فنی

.فوالدی دیگر سطوح از سطحی فیلتر با مایع/  گاز کردن تمیز برای فیلتر نوع

«UTfilter-SЕPSЕТ» سری

شرایط فنی3683-011-54116265-2011  

نوع فیلتر جداسازها تیپ خشابی یا کشویی. 
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«NAT»سری 
 سوخت زمینی و هوایی به کار میرود. -نوع فیلتر برای تصفیه محصوالت نفتی روشن 

استفاده میتوان کرد. کاربرد آنها در سیستم های تصفیه و تولید، حمل و نقل و ذخیره سازی از این نوع فیلتر ها

شمارهمحل قرار گیری و کار محصولنام محصول

فیلتر کردن عناصر انعقاد
2013-54116265-012-7569 شرایط فنیسوخت هواپیما

2013-54116265-012-3683 شرایط فنیصنعت پردازش نفت و گاز

2013-54116265-012-4571 شرایط فنیسوخت زمین

2013-54116265-013-7569 شرایط فنیهواپیما سوختجداسازی عناصر

2013-54116265-013-3683 شرایط فنیصنعت پردازش نفت و گاز

2013-54116265-013-4571 شرایط فنیسوخت زمین

2013-54116265-014-7569 شرایط فنیسوخت هواپیماعناصر انعقاد

2013-54116265-014-3683 شرایط فنیصنعت پردازش نفت و گاز

2013-54116265-014-4571 شرایط فنیسوخت زمین

عناصر برای فیلتر کردن

 کاغذ

2013-54116265-015-7569 شرایط فنیسوخت هواپیما

2013-54116265-015-3683 شرایط فنیصنعت پردازش نفت و گاز

2013-54116265-015-4571 شرایط فنیسوخت زمین

فیلترعناصر 

مشبک

2013-54116265-016-7569 شرایط فنیسوخت هواپیما

2013-54116265-016-3683 شرایط فنی صنعت پردازش نفت و گاز

2013-54116265-016-4571 شرایط فنیسوخت زمین

2013-54116265-017-7569 شرایط فنیسوخت هواپیماعناصر فیلتر

2013-54116265-017-3683 شرایط فنیصنعت پردازش نفت و گاز

2013-54116265-017-4571 شرایط فنیسوخت زمین
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عناصر فیلتر بریا تمیز کردن محصوالت نفتی 
شفاف

عنصر کاغذ فیلتر عنصر فیلتر

مشبک لتریعنصر ف انعقاد لتریعنصر ف   
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«KAMA-PN»سری 
2012-54116265-033-3619 شرایط فنی

عناصر فیلتر ازنوع  فیلترهای عمیق با یک الیه تصفیه
 برای تمیز کردن مایعات فعال شیمیایی  

و جامد و ژل رقیق شده از ناخالصی ها است.

«KAMA-GK»سری 
2012-54116265-026-3619 شرایط فنی

عناصر فیلتر با فیلتر پیشرفته سطح را از مواد 
شیمیایی فعال و مایعات و جامد و ژل رقیق 

 شده از ناخالصی ها پاک می کند.

«UTfilter-HFB» سری
2013-54116265-035-3683 شرایط فنی

عناصر فیلتر عملکرد باال دارد و برای برای تمیز 
کردن مایع )گردش آب، شیمیایی فعال است مایعات، 

محلولها، و غیره( طراحی شده در این قسمت از قطعات 
مکانیکی و جدا سازی ژل رقیق شده اضافه گردیده 

 است.
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 و یصنعت قیکردن دق زیتم یبرا لتریعنواع ف

موتورها روغن

 «FROM» سری 
2011-54116265-018-4153 شرایط فنی

ور کمپرس یروغن یها ستمیکردن روغن از س زیتم یبرا لتریعناصر ف
GPA ی. معمولیکار حفار یبرا یبهره بردار یو موتورها زلیو د 

 .شود ی"رگوتماس" استفاده م لتریمجموعه آنالوگ عناصر ف

«G-OIL» سری
2011-54116265-021-4145 شرایط فنی

عناصر فیلتر برای تمیز کردن دقیق روغن 
با فشار باال سیستم های هیدرولیک تجهیزات 

 .تکنولوژیکی و از این قبیل بکار می رود

 «UFA» سری
 2015-54116265-047-4153  شرایط فنی

عناصر فیلتر برای شبکه و سیستم های با  
.فشار باال
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 «S-OIL» سری
 2011-54116265-024-4153  شرایط فنی

.OST 2S41-2-80 توسط رشیشبکه پذ یبرا لتریعناصر ف

 «TOMSK» سری
2011-54116265-022-4153 شرایط فنی

شبکه برای تمیزکاری سیستم های روغن عناصر فیلتر  
 نفتی تجهیزات و از این قبیل فرایند به کار می رود.

کیسه ها شود و از دیسک طراحی شده برای جایگزین شدن 
ی ساخته شده.مشبک

«UTfilter-BEF» سری
 2012-54116265-027-4153  شرایط فنی

 با توسعه یداخل ونیلتراسیعناصر ف یبدون نگهدارنده داخل لتریف
.کردن روغن ها و خنک کننده ها زیتم یبرا لتریف هیال کی افتهی
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تیفیکنترل ک ستمیس

مواد یکنترل ورود 

و کنترل  دیکنترل در مرحله تول 
ابزارها یریاندازه گ

مدت زمان کار یتستها

 یو استاندارد ساز نامهیگواه 
محصوالت

تأیید و تاثیرآن در پروژه های 
  PSI واقعی در قالب

در کلمحصوالت تو هرخاناید شده ”Uraltechfilter-Engineering”  با ی جاندارد هاھماهنگی داردیانهاست .



گازیفهرست محصوالت فیلتر برای تصفیه فرایندهای  

 نام محصول شماره شرایط فنیسلایر نام
«ARZAMAS» بیعیط گاز تصفیه سازی خالص برای خشابی تیپ فیلتر نوع 

-ФГ-16شود می استفاده گازی تجهیزات برای و شده طراحی
50, ФГ-16-80, ФГ-16-100  کمپانی «Еlster 

Gazelektronika »

2011-54116265-002-3683  شرایط فنی

«G-gaz» از گاز سازی جدا برای سطحی فیلتر حالت با فیلتر نوع 
 خارجی های سطح روی بر جامد مکانیکی های ناخالصی

2011-54116265-019-3683  شرایط فنی

«Potok» کردن یزتم برای فیلتر اضافی الیه با خشابی تیپ فیلتر نوع 
.توربین محصوالت گاز سوخت و گازی فنآوری

2011-54116265-003-3683  شرایط فنی

«Potok-М» برای هشد داده توسعه فیلتری سطح با خشابی تیپ فیلتر نوع 
 .دار توربین گازسوز های دستگاه کردن تمیز

2011-54116265-004-3683  شرایط فنی

«Uromgaz»سطح کردن تمیز برای سطحی فیلتر خشابی تیپ فیلتر نوع 
 گاز سوخت و گازی ظریف آوریهای فن مخصوص گاز

 گاز تجهیزات شرکت در شده طراحی. توربینی محصوالت
«Uromgaz» 

2014-54116265-038-3683شرایط فنی

«Metalpor» برای فیلتر اضافی الیه با به متخلخل فلزی فیلترهای  
 .گازی های فنآوری تصفیه برای

2014-54116265-039-3683 شرایط فنی

«Potok-Oil» و لآئروس گازهای کردن تمیز برای کننده تصفیه فیلتر نوع 
 .روغنی های گرد ریز از جلوگیری

2015-54116265-040-3683 شرایط فنی

«КТR-Gaz» دنکر تمیز در استفاده برای. هستند گاز های فیلتر عناصر 
 OOO اند شده طراحی تجهیزات گاز

«K.T.R.ENGINEERING»  

2015-54116265-042-3683 شرایط فنی

«Duplex» ریز ذرات گازهای کردن تمیز برای دوگانه فیلتر عناصر 
 رود می کار به مایع و جامد های ناخالصی

2012-54116265-028-3683 شرایط فنی

«UTfilter-КG» ناخالصی از گاز کارآمد کردن تمیز برای کوالزر فیلتر نوع 
 .آن در موجود پراکنده ریز قطره مایع های

2011-54116265-009-3683 شرایط فنی

«UTfilter-PFS» رایب زیرزمینی نفت گاز جداسازی کننده تصفیه فیلتر نوع 
 .میروند بکار روغن مایع قطرات از فشرده گاز کردن تمیز

2012-54116265-031-3683 شرایط فنی

«UTfilter-А» 2012-54116265-032-3683 شرایط فنی .خشک گاز دریافت و داخل نم جذب برای فیلتر عناصر
«Flatten» برای که است شکل ای استوانه بیضی بصورت فیلتر عناصر 

 استفاده آن در معلق مایعات و جامدات از گاز کردن تمیز
 . خشک گاز دریافت برای و  میشود

2015-54116265-045-3683 شرایط فنی

«Standart» فنآوری یهتصف برای فیلتری ای الیه با خشابی تیپ فیلتر  نوع 
 کمپرسور های ایستگاه در واقع اصلی های لوله های گاز های

 گاز در معلق مایع قطرات یا و مواد جذب و اصلی خطوط
 .میشود استفاده

2011-54116265-005-3683 شرایط فنی

«Standart-VТ» یلترف اضافی الیه یک با حرارت برابر در مقاوم خشابی فیلتر 
.االب خیلی دمای تا گازی فنآوری کردن تمیز برای شده انبساط

2011-54116265-006-3683 شرایط فنی

«Standart-S» کردن یزتم برای اضافی فیلتر الیه با خشابی تیپ فیلتر نوغ 
 در موجود مایعی مکانیکی، های ناخالصی از گاز اولیه

 .محوطه

2011-54116265-007-3683 شرایط فنی

«UTfilter-SepSet»2011-54116265-011-3683 شرایط فنی.کشویی یا خشابی تیپ جداسازها فیلتر نوع

«UTfilter-FP» 2013-54116265-041-3113 شرایط فنی جانبی ، جیبی نوع هوا فیلتر عناصر
«Air-Cooling» برای شده طراحی فیلتری سطح یک با فیلتر عناصر 

 سیستمهای
خنک کننده هوا

2011-54116265-020-3683 شرایط فنی

«Vozdukh-А» های سیستم برای( کارتریژی)  کشویی فیلتر عناصر 
هویهت های سیستم و تکنولوژیکی تجهیزات برای آسپیراسیون

2012-54116265-029-3683 شرایط فنی

«Vozdukh» برای کارتریج فیلتر KVOU گازی دار توربین های سیستم
تاسیساتی

2011-52116265-008-3683 شرایط فنی

«Vozdukh-PP» مکانیکی های ناخالصی از هوا کردن تمیز برای فیلتر نوع 
 شوند می تولید عملیاتی مختلف های عملیات طول در که جامد

.است شده طراحی

2015-54116265-046-3683 شرایط فنی

«MAGISTRAL» از ازگ موثر بسیار و باال سطح نظافت برای فشار فیلتر نوع 
 ای قطره  بصورت مایع و جامد مکانیکی های ناخالصی

 آن در موجود

2016-54116265-048-3600 شرایط فنی

14
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«UTfilter-АС» جامد گازهای و فشرده هوای کردن تمیز برای فیلتر نوع 
.آئروسل های ناخالصی و ها مایع از مکانیکی،

2015-54116265-044-4151 شرایط فنی

«UTfilter-КL» 2011-54116265-010-3683 شرایط فنی .ازغیرمج مایعات مؤثر جداسازی برای کوآگوالتور فیلتر نوع
«NАТ» پاکسازی برای فیلتر عناصر 

 – شفاف نفتی محصوالت
 استفاده هوایی و زمینی سوختهای

  تصفیه برای و. مشود
 حمل در تولید، طول در ها سیستم

 بکار آنها سازی ذخیره و نقل و
 .میرود

 : در آنها کاربرد
OKP 7569 - هواپیمایی سوخت
OKP 3683 - و نفت پردازش 

 ذهنیت گاز
OKP 4571 - تجهیزات سوخت 

 میباشد زمینی

برای فیلتر کردن
 انعقادی

2013-54116265-012-7569  شرایط فنی

2013-54116265-012-3683  شرایط فنی
2013-54116265-012-4571  شرایط فنی

عناصر برای جداسازی
2013-54116265-013-7569  شرایط فنی

2013-54116265-013-3683  شرایط فنی

2013-54116265-013-4571  شرایط فنی
برای عناصر انعقادی

2013-54116265-014-7569  شرایط فنی

2013-54116265-014-3683  شرایط فنی

2013-54116265-014-4571  شرایط فنی
عناصر فیلتری کاغذی 

 شکل
2013-54116265-015-7569  شرایط فنی

2013-54116265-015-3683  شرایط فنی

2013-54116265-015-4571  شرایط فنی
ن فیلتری عناصر
شکل مشبک

2013-54116265-016-7569  شرایط فنی

2013-54116265-016-3683  شرایط فنی

2013-54116265-016-4571  شرایط فنی
عناصر فیلتری 

2013-54116265-017-7569  شرایط فنی

2013-54116265-017-3683  شرایط فنی

2013-54116265-017-4571  شرایط فنی
«FRОМ» یروغن های سیستم از روغن کردن تمیز برای فیلتر عناصر 

 کار برای برداری بهره موتورهای و دیزل و GPA کمپرسور
" رگوتماس" فیلتر عناصر آنالوگ مجموعه معمولی. حفاری
 .شود می استفاده

2011-54116265-018-4153 شرایط فنی

«G-Оil» سیستم باال  فشار با روغن دقیق کردن تمیز برای فیلتر عناصر 
 می بکار قبیل این از و تکنولوژیکی تجهیزات هیدرولیک های
 .رود

2011-54116265-021-4145 شرایط فنی

«ТОМSК» فتین روغن های سیستم تمیزکاری برای شبکه فیلتر عناصر 
 شده طراحی. رود می کار به فرایند قبیل این از و تجهیزات

 هساخت مشبکی دیسک از و شود ها کیسه شدن جایگزین برای
 .شده

2011-54116265-022-4153 شرایط فنی

«UTfilter-BEF» اب داخلی فیلتراسیون عناصر داخلی نگهدارنده بدون فیلتر 
 خنک و ها روغن کردن تمیز برای فیلتر الیه یک یافته توسعه
 ها کننده

2012-54116265-027-4153 شرایط فنی

«Patron» فیلتر رایب اضافی فیلتری الیه با کارتریجی نوع فیلتر عناصر 
 برای روغنکاری سیستم و روغنی آوری فن کردن

 .کمپرسورها

2011-54116265-023-4153 شرایط فنی

«S-Оil» توسط پذیرش شبکه برای فیلتر عناصر OST 2S41-2-
80. 

2011-54116265-024-4153 شرایط فنی

«КТP-Oil» گاز دنکر تمیز در استفاده برای. هستند گاز های فیلتر عناصر 
 OOOاند شده طراحی تجهیزات

«K.T.R.ENGINEERING» 

2015-54116265-043-3683 شرایط فنی

«Elf» 2012-54116265-030-4153 شرایط فنی نفتی های چاه و نفتی های نیروگاه برای فیلتر عناصر
«UTfilter-W» ضافیا فیلتر الیه با کشویی یا کارتریجی نوع فیلتر عناصر

 صنعتی آب آوری فن کردن تمیز برای
2012-54116265-025-3683 شرایط فنی

«KAMA-GK» و فعال اییشیمی مواد از را سطح پیشرفته فیلتر با فیلتر عناصر 
.کند می پاک ها ناخالصی از شده رقیق ژل و جامد و مایعات

2012-54116265-026-3619 شرایط فنی

«KAMA-PN» برای هتصفی الیه یک با عمیق فیلترهای  ازنوع فیلتر عناصر 
 از شده رقیق ژل و جامد و شیمیایی فعال مایعات کردن تمیز

 .است ها ناخالصی

2012-54116265-033-3619 شرایط فنی



«UTfilter-HFB» ایعم کردن تمیز برای برای و دارد باال عملکرد فیلتر عناصر 
( غیره و محلولها، مایعات، است فعال شیمیایی آب، گردش)

 سازی جدا و مکانیکی قطعات از قسمت این در شده طراحی
 .است گردیده اضافه شده رقیق ژل

2013-54116265-035-3683 شرایط فنی

«MESH filter» زا سطحی فیلتر با مایع/  گاز کردن تمیز برای فیلتر نوع 
فوالدی دیگر سطوح

2016-54116265-050-3683 شرایط فنی

«UFА» 2015-54116265-047-4153 شرایط فنی عناصر فیلتر برای شبکه و سیستم های با فشار باال
«UTfilter-EDM»  تصفیه کننده برای برش و کپی برداری الکتریکیعناصر

 ماشین های برش
2016-54116265-049-3800 شرایط فنی

«UTfilter-Nafta» 2013-54116265-034-3683 شرایط فنی عناصر فیلتر برای تصفیه هیدروکربن های سبک
«МVК»  کارتریج فیلتر بدون فریم ساخته شده با استفاده از تکنولوژی

MeltBlown 
2013-54116265-037-3619 شرایط فنی

«TUBUS»  عناصر فیلتر نوع کارتریجی یا کشویی  با فیلتر یکنواخت الیه
.ای برای تمیز کردن فن آوری مایعات فعال شیمیایی

2013-54116265-036-3619 شرایط فنی
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