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Area of use
Magnetic fine filtration of process fluids is particularly suited to filtration of fluids with particles from 
grinding and cast iron processing. The magnetic filter has various applications such as coolants, 
grinding fluids, washing fluids up to 80°C and other fluids with ferritic particles.

Operation
The magnetic filter is fully automatic and only has to be set at startup. The magnetic field is created 
by permanent magnets, and therefore no energy has to be used to establish a magnetic field. The 
forwarding of the band occurs in intervals as the particles build up to a certain level. The extremely 
strong permanent magnets create a strong magnetic field which ensures filtration of very fine particles 
down to under 10 μm. The forwarding intervals are set so that the particles will have the necessary 
drying time before leaving the magnetic filter. The filter cake is removed on the manual magnetic filter 
(3.10 M) by using a scraper.

Advantages
• Filtration of the very fine particles extends the lifetime of the process fluid and protects nozzles, 

valves and rotating clutches in processing machines
• Filtration occurs without any use of consumables and the unit has low energy consumption
• The filter has a high degree of filtration and high capacity
• Effective for cast iron particles as the graphite particles tie to the ferrite
• Designed in stainless steel
• 

Filtr magnetyczny BELKI 3.10 M – 7.20 A

Obszar użycia
Dokładne filtrowanie magnetyczne płynów technologicznych nadaje się zwłaszcza do odfiltrowywania 
z płynów cząstek powstałych na skutek szlifowania oraz obróbki żeliwa. Filtra magnetycznego można użyć 
do różnych środków, takich jak ciecze chłodząco-smarujące (m.in. ciecze chłodząco-smarujące stosowane 
przy szlifowaniu), płyny myjące w temperaturze do 80°C i inne ciecze zawierające cząstki ferrytyczne.

Korzyści
•  Odfiltrowanie bardzo drobnych cząstek wydłuża żywotność płynu technologicznego i zabezpiecza 

dysze, zawory i sprzęgła obrotowe w obrabiarkach.
• Filtrowanie odbywa się bez użycia materiałów eksploatacyjnych, a pobór energii przez zespół jest niski.
• Stopień filtracji i przepustowość filtra są wysokie.
• Skuteczność względem cząstek żeliwa, ponieważ cząstki grafitu przywierają do ferrytu
• Konstrukcja ze stali nierdzewnej
•  W całkowicie zautomatyzowanych filtrach magnetycznych (model 3.10 A, 5.13 A i 7.20 A) można 

ustawić częstotliwość przesuwania taśmy do przodu, aby zapewnić w ten sposób konieczny czas 
schnięcia dla placka filtracyjnego oraz ułatwić osuszanie drobnych wiórów i obniżyć koszt ich usunięcia.

Działanie
Filtr magnetyczny działa w pełni automatycznie i wymaga tylko ustawienia podczas uruchomienia. Pole 
magnetyczne jest wytwarzane przez magnesy trwałe i dlatego nie jest do tego procesu potrzebna energia. 
Taśma jest przesuwana do przodu po osiągnięciu przez cząstki określonego poziomu. Niezwykle silne 
magnesy trwałe wytwarzają silne pole magnetyczne, które zapewnia odfiltrowanie bardzo drobnych 
cząstek o rozmiarach poniżej 10 μm. Częstotliwość przesuwania do przodu jest ustawiona tak, że 
zapewniony jest konieczny czas schnięcia cząstek przed opuszczeniem przez nie pola magnetycznego. 
Placek filtracyjny usuwa się z ręcznego filtra magnetycznego (3.10 M) za pomocą zgarniaka.
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  Type: 3.10 M 3.10 A 5.13A 7.20A 

Capacity l/min 200 250 500 1000

Material Stainless steel Stainless steel Stainless steel Stainless steel

Power consumption V/Hz 3 x 400 V  50Hz 3 x 400 V  50Hz 3 x 400 V  50Hz

Weight kg 52 52 80 155

Length mm 1081 1404 1595 2902

Width mm 383 427 627 961

Height mm 526 806 816 912

Technical SpecificationsSpecyfikacja techniczna

Typ: 3.10 M 3.10 A 5.13A 7.20A

Wydajność l/min 200 250 500 1000

Materiał stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna stal nierdzewna

Zasilanie V/Hz 3 x 400 V 50 Hz 3 x 400 V 50 Hz 3 x 400 V 50 Hz

Waga kg 52 52 80 155

Długość mm 1081 1404 1595 2902

Szerokość mm 383 427 627 961

Wysokość mm 526 806 816 912
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