
HDU 27/27 P 
90 lt/h-1500 lt/h filtreleme kapasitesine sahip, orta 
büyüklükdeki hidrolik sistemler, yağlama sistemleri ve 
gemi motorları vb. yerler için ideal filtre sistemleridir. 
İstendiği takdirde filtre sistemlerinin mobil hale 
dönüştürülmesi, elektronik kontrol ve monitör 
sisteminin eklenmesi, filtre değişimi esnasında yağ 
sarfiyatının engellenmesi amacı ile  drain tank ilavesi 
mümkün olabilmektedir. 

Yağ Kirlilik ve Su Filtreleme Sistemleri 
 
CJC Filtre Sistemleri: Kaliteli Filtrasyon ve Yüksek Kir Tutma Kapasitesi 

 
CJC HDU tip filtre sistemleri Dünya'daki  off-line filtreleme prensibi ile 
çalışan filtre sistemlerinin ilkidir.  3µm nominal filtreleme kalitesi ile yağda 
ideal bir temizlik sağlayan filtreler yüksek miktarda kirlilik tutabilmektedirler. 
Sıklıkla kullanılan B27/27 filtre kartuşu 8 lt kadar partikül ve 2 lt su 
tutabilmektedir. Bugün ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde bu filtre 
sistemleri, gerek hidrolik sistemlerde gerekse  yağlama sistemlerinde ve yakıt 
filtrasyonunda yüksek verimlilikle kullanılmaktadır. 
 

Neden CJC OFF-LINE Filtre Sistemi ? 
• Bütün CJC filtre elemanları nominal 3µm’ dur.  Aynı zamanda 3µm’dan küçük partiküllerin 

%50’sini de filtre edebilmektedirler. 
• Her bir CJC filtre elemanı (B27/27) ortalama 8 lt kirlilik ve 2 lt su tutabilmektedir. 
• Ortalama olarak, hidrolik sistemdeki bir filtre elemanının kullanım süresi 1 yıl kadardır. 
• Sisteminizde su sorunu var ise CJC filtre sistemleri patentli bir yöntem ile (BLAT filtrelerine 

ait bir özelliktir ve ciddi derecede su kirliliği olan 
yağlarda kullanılması önerilir) yağ içindeki suyu filtre 
ederek tahliye edebilmektedirler. Böylece aynı filtre 
elemanı ile yağınızı 3µm ile filtre ettiğiniz gibi yağ 
içindeki sonsuz miktardaki suyu da sisteminizden 
ayırabileceksiniz.  

• Sistemin montajı kolaydır. 
• Bakım maliyetleri düşüktür ve uzun ömürlü 

sistemlerdir. 
• Sistem kapasitelerine göre farklı filtreleme hızlarında 

ve farklı büyüklükte olan tipleri mevcuttur.Sürekli 
olarak çalışabilme yeteneği vardır. 

 
Sürekli Su Filtrasyonu 
CJC PTU tip filtre sistemleri partikül filtreleme ile yağdan su ayrıştırma özelliğini birleştirmiş offline 
filtre sistemleridir. Bu sistemler yağ içindeki sonsuz miktardaki suyu ayrıştırabilmektedirler. Yağa su 
karışımı probleminin  sürekli olduğu gemi yakıt sistemlerinde, generatörlerde, hidrolik ve yağlama 
sistemlerinde kullanılmaktadırlar. 

 
 
Farklı yağlama ve hidrolik 
sistemlerinin ihtiyaçlarına 
göre farklı kapasitelerde 
dizayn edilebilirler. Böylece 
istenilen yağ temizlik 
değerlerine ulaşıldığı gibi aynı 
zamanda bu işin ekonomik 
olması da sağlanır. 

HDU 15/25 PM 
45 lt/h - 300 lt/h filtreleme kapasitesine 
sahip, küçük hidrolik güç üniteleri, dişli 
kutuları ve enjeksiyon makinalarında 
ideal off-line filtre üniteleridir. 


