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Odvzdušňovací filtry                              

Typ OD1 
 
Odvzdušňovací filtry OD1 lze použít tehdy, má-li docházet k průběžné výměně vzduchu mezi vnitřkem 
nádoby a jejím okolím. 
Filtr zabraňuje tomu, aby se malé částice ze vzduchu (např. prach) nedostaly dovnitř nádoby. Rovněž 
je zajištěno, že např. olejové částice neuniknou z nádoby ven. 
Níže uvedený nákres ukazuje průtok vzduchu jako faktor rozdílu tlaku. 
 
Materiál: Tělo z mosazi, pletivo, krytka i pružina jsou vyrobeny z nerezové oceli,  
 vnější těsnění z kujného železa 
 
Teplotní rozsah použití: od -30°C do +100°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Příklad objednání 
Odvzdušňovací filtr  OD1-M24x1,5 
Odvzdušňovací filtr  OD1-R 3/4" (G 3/4“) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Na přání jsou tyto odvzdušňovací filtry 
k dispozici také v jiném materiálovém 
provedení. 
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Odvzdušňovací filtry                              

Typ OB1 
 
- pro běžné provozní podmínky, s ochranou proti kapající a stříkající vodě, s jednou filtrační vložkou 
z drátěné tkaniny  
 
Materiál: Tělo, filtrační vložka i mřížka jsou vyrobeny z pozinkované oceli 
 

 
Na přání jsou tyto odvzdušňovací filtry k dispozici také v materiálovém provedení z nerez oceli. 

 

 
 
Typ OA1 
 
- pro těžké provozní podmínky, zejména pro prašné provozy a provozy s kapající a stříkající vodou, se 
dvěmi filtračními vložkami z drátěné tkaniny 
 
Materiál: Tělo a spodní filtrační vložka jsou vyrobeny z pozinkované oceli, horní filtrační vložka z hliníku 
 

 


