
FILTRY SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Seria  SAF 

Compressed Air Filters

Seria F              Seria Z

Wysoka efektywność filtracji dla 
uzyskania czystego oraz wolnego 
od oleju sprężonego powietrza.

High efficiency filtration for clean 
and technically oil-free compressed air

http://www.aztechnika.pl


W zaledwie jednym metrze sześciennym po-
wietrza istnieją miliony cząstek potencjalnie
szkodliwych dla maszyn i sprzętu. Są to przede
wszystkim: pyły, bakterie, wirusy, dym, opary,
węglowodory, woda, olej i inne zanieczyszczenia
przemysłowe.

Gdy takie powietrze jest zasysane do sprężarki
do ciśnienia 7 bar, stężenie cząstek wzrośnie
ośmiokrotnie przez co powietrze staje się ośmio-
krotnie bardziej kłopotliwe. 80% tych cząstek jest
tak mała, że łatwo przechodzi przez filtry dolo-
towe kompresora i znajduje drogę do linii tech-
nologicznej, powodując częste i kosztowne usz-
kodzenia maszyn napędzanych i sterowanych
pneumatycznie oraz negatywnie wpływają na ja-
kość produktów końcowych.

Z tych powodów ma sens z ekonomicznego
punktu widzenia uzdatnianie sprężonego po-
wietrza w instalacji sprężonego powietrza, po-
nieważ korzyści przewyższają koszty, które praw-
dopodobnie będą tylko niewielkim ułamkiem
łącznych inwestycji biznesowych.

In just one cubic metre of air, there are millions of
particles potentially harmful to your machines and
equipment. These are primarily made up of dust,
bacteria, viruses, smoke, fumes, hydrocarbons,
water, oil and other industrial  contaminants.

When this air is sucked into your compressor to
7bar pressure, for example, the concentration of
particles will increase eightfold thus making the air
eight times more troublesome. 80% of these
particles are so small that they easily pass through
your compressor`s intake filters and find their way
to your process line causing a frequent and ex-
pensive shut-down of your pneumatic machines
or negatively affecting the quality of your end prod-
ucts. 

For these reasons it makes sense, economically,
to incorporate compressed air treatment into your
compressed air system, as the benefits outweigh
the costs, which will probably be only a small
fraction of your total business investments.

Dlatego musimy czyścić
nasze sprężone powietrze

Why we need to purify
our compressed air

Porendurchmeser Aktivkohle, Silikat, etc
Pore diameters of activated charcoal, silica gel etc.

Gasmolekühle
Gas molecules

Tabakrauch
Tobacco odours

Viren
Viruses

Ölaerosole
Oil vapours

Ölnebel
Oil mists

Farbspritznebel
Paint-spraying mist

Metallurgischer Staub
Metallurgical dust

Bakterien
Bacteria

Sporen
Spores

Pollen
Pollen

Zementstaub
Cement dust

Straßenstaub
Road dust

Wassernebel
Water mist

Schwerindustrienebel
Heavy industrial mists

Sandstaub
Casting sand

Kohlenstaub
Coal dust

0,001 0,01 0,1 1 3 particels in micron
Zakres działania |  Filter  | Working range

Rodzaje zanieczyszczeń powietrza 
Air Impurities Klasa

Class
1
2
3
4
5
6

Olej
Oil

0,01 mg/m3

0,1 mg/m3

1 mg/m3

5 mg/m3

-
-

Punkt rosy
Dewpoint

-70 °C
-40 °C
-20 °C
3 °C
7 °C

10 °C

Cząstki na m3

Solid Partikulate per m3

0.1 - 0,5 µm
100

100000
-
-
-
-

0.5 - 1 µm
1

100
100000

-
-
-

1 - 5 µm
0

10
500

1000
20000

-

ISO 8573 jest międzynarodowym standardem 
odnoszącym się do jakości spręzonego powietrza. 
Korzystając z tabeli k lasy jakości ISO, maksymalny 
poziom zanieczyszczeń moźna określić dla kaźdej klasy
jakości powietrza (cząstek stalych, pary wodnej i 
olejowej w punkcie odbioru))
Przyklad: „ISO 8573 : klasa 1.2.1“
Nie więcej niż 100 cząstek stałych 0.1-0.5 μm. 
Nie więcej niż 1 cząstek stałych 0.5-1 μm.
Brak cząstek stałych  >1 μm.
Cisnienie w ody punktu rosy <-40°C. Olej (zawiera
opary oleju) <0.01 mg-m3

IISO8573 is an international standard relating to com-
pressed air quality. Using the ISO Quality Class Table, a
maximum level of contaminants can be specified for
each air quality class (solid Particulate, water vapour &
Oil at point of application)
Example: "ISO 8573 : klasa 1.2.1"
Nie więcej 100 solid particles 0.1-0.5 μm. 
Not more than 1 solid particles 0.5-1 μm.
No solid particles >1 μm.
Water Pressure Dew Point <-40°C. Oil 
(including oil vapour) <0.01 mg-m3

ISO 8573 Teil 1 Klasa jakości powietrza: 2001
ISO 8573 Part 1 Compressed Air Quality Class: 2001
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Aluminiowa 
obudowa
3d CNC treated
Aluminium housing

Platerowany 
element filtra
Pleated
filter element

Automatyczny 
spust kondensatu
Automatic
condensate drain
Integrierter manueller
Kondensatablass
Ręczny zawór 
spustowy

Improved surface protection 
To ensure that the filter housing has an optimal surface protection the
epoxy coating, previously used, has been replaced by a chromate one.
Because of this we guarantee a more effective  protection against cor-
rosion, a better threading action and paint adhesion to the housing . 

Improved aluminium 
The aluminium housing has been changed and improved with optimized
aluminium alloys. The aluminium is obtained from German plants and
stored in our warehouses. The casting process is monitored by our en-
gineers. Because of the new alloy a significantly higher bursting pressure
is reached thus ensuring better burst protection for the housing in case
of a sudden excess pressure.

Improved separators 
The seals on the automatic separators have been changed in order to
improve their quality.

Improved filter material
To increase the filter efficiency, filter material of the highest quality, has
been obtained from a leader in the field, on the European market.

Improved support sleeves 
The thickness of the support sleeves has been increased to achieve
an even better stability of the element.   

Improved filtration area 
The filter surface of the filter element has been increased, once more,
to guarantee an even better filtration performance. 

Seria SAF
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Ulepszona ochrona 
powierzchni 
W celu zapewnienia obudowie
filtra optymalnej ochrony po-
wierzchnia powłoki epoxydowej
została zastąpiona przez chro-
mowaną. Dzięki temu rozwią-
zaniu gwarantujemy skutecz-
niejszą ochronę przed korozją,
lepsze gwintowanie oraz lep-
szą przyczepność lakieru do
obudowy.  
Ulepszone aluminium 
Aluminiowa obudowa została
zmieniona  oraz ulepszona ze
zoptymalizowanych stopów alu-
minium. Aluminium produkowa-
ne jest w Niemczech i prze-
chowywane jest w naszych ma-
gazynach. Proces odlewania
jest monitorowany przez na-
szych inżynierów. Dzięki zasto-
sowaniu nowego stopu można
osiągnąć znacznie wyższe ciś-
nienie, w ten sposób zapew-
niając większą ochronę przed
rozerwaniem obudowy w przy-
padku wystąpienia nagłego
wzrostu ciśnienia. 
Ulepszone spusty
Uszczelki na automatycznych
spustach kondensatu zostały
zmienione w celu poprawy ich
jakości.
Ulepszony 
materiał filtracyjny
W celu zwiększenia efek-
tywności filtra, materiały filtra-
cyjne najwyższej jakości
zostały uzyskane od lidera w
tej dziedzinie na rynku euro-
pejskim. 
Ulepszona tulejka 
Grubość tulejki została zwięk-
szona w celu uzyskania jeszcze
lepszej stabilizacji elementu. 
Ulepszona po-
wierzchnia filtracji 
Powierzchnia elementu filtra-
cyjnego została zwiększona
jeszcze raz, w celu zapewnienia
jeszcze lepszej skuteczności
filtracji. 
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Seria SAF

Dane techniczne      Technical Information

Typ
Z 002*
Z 003*
Z 005*
Z 007*
Z 009*
Z 011*
Z 012*
Z 013*
Z 014*
Z 017*
Z 018*
Z 019*

F 17*
F 19*
F 20*
F 30*
F 40*
F 60*
F 80*
F 100*
F 120*
F 160*
F 200*

Przyłącze
Connection

¼˝
¼˝
⅜˝
½˝
¾˝
1˝

1½˝
1½˝
2˝

2½˝
3˝
3˝

DN80
DN80

DN100
DN100
DN150
DN150
DN200
DN200
DN250
DN250
DN300

Wydajność m3/h

Capacity m3/h
30
50
70

100
180
300
470
700
940

1450
1940
2400

1450
2400
2900
4350
5800
8700

11600
14500
17400
23200
29000

Element filtra
Ilość/No./Typ

1/1030Z/U
1/1050Z/U
1/1070Z/U
1/1140Z/U
1/2010Z/U
1/2020Z/U
1/2030Z/U
1/2050Z/U
1/3050Z/U
1/3075Z/U
1/5060Z/U
1/5075Z/U

1/3075Z/U
1/5075Z/U
2/3075Z/U
3/3075Z/U
4/3075Z/U
6/3075Z/U
8/3075Z/U

10/3075Z/U
12/3075Z/U
16/3075Z/U
20/3075Z/U

bar/max
bar/g max

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16

KG
0,6
1,0
1,0
1,2
3,8
4,5
5,0
6,4
9,6

12,3
24,6
27,0

38,0
44,0

101,0
102,0
136,0
220,0
230,0
353,0
450,0
460,0
520,0

A / B / C / D cm 
91 / 165 / 14 / 61
117 / 215 / 21 / 75
117 / 215 / 21 / 90

117 / 285 / 21 / 160
160 / 325 43 / 135

160 / 425 / 43 / 235
160 / 525 / 43 / 335
160 / 725 / 43 / 525
194 / 825 / 48 / 520

194 / 1075 / 48 / 770
282 / 1050 / 74 / 600
280 / 1200 / 74 / 750

410 / 1280 / 175 / 530
470 / 1320 / 205 / 530
350 / 1440 / 230 / 550
530 / 1440 / 230 / 550
670 / 1590 / 280 / 550
820 / 1650 / 300 / 550
820 / 1730 / 340 / 550
870 / 1780 / 360 / 550
970 / 1940 / 420 / 600
970 / 1940 / 420 / 600
970 / 1970 / 450 / 600

A

B

D

C

A

B

D

C

A

B

D

C

Współczynnik korekcji pojemności dla różnych ciśnień roboczych 
Capacity correction factor for different operating pressures
Ciśnienie / Pressure 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Faktor / f 0.25 0.38 0.50 0.65 0.75 0.88 1.00 1.13 1.25 1.38 1.50 1.63 1.75 1.88 2.00 2.13

Recommended maximum operating temperature of 60°C 
(high temperature range is also available)
Recommended minimum operating temperature 1°C.
Recommended maximum operating pressure of 16 bar g.
Recommended maximum pressure differential for element change is 
0.6 bar g. (Except Grade C)
Material for Z-Type filters is aluminium. Material for F-Type filters is steel.
Filters come complete with auto drain. 
Gauges are optional.

Zalecana maksymalna temperatura robocza 60°C.
(Zakres wysokiej temperatury jest również dostępny).
Zalecana minimalna temperatura robocza 1°C.
Zalecane maksymalne ciśnienie robocze 16 bar.
Zalecana maksymalna różnica ciśnień przed zmianą elementu to 0.6 bar 
(z wyjątkiem klasy C)
Materiał dla filtrów serii Z to aluminium. Materiał dla filtrów serii F to stal. 
Filtry są wyposażone w automatyczny spust kondensatu. 
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* Proszę wybrać wymagany współczynnik przepuszczalności  *please insert here required filtration rate
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Element filtra
Zaślepki: aluminium
� Zniekształcenia – brak
� Nie występuje zmiękczanie
� Materiał gładki
� Stal nierdzewna również do-
stępna na prośbę
Podpora: stal nierdzewna 1.4301
� Wysoka odporność
� Wysoka stabilność
Związek spoiny: 
2-K żywica epoksydowa
� Izocyjan – brak
� Nonylofenol – brak
� Silikon – brak
Siatka zabezpieczjąca U, H oraz
typu-S 3D PP struktura.
� brak nierówności na spoinach,

dzięki czemu jest wysoki
przepływ nawet przy silnym 
zanieczyszczeniu.

Materiał plisowany: 8,5 mm
� Większa powierzchnia niż w

przypadku konwencjonalnych
elementów

� Mniejsze zużycie energii
� Poprawiona szybkość filtracji
Uszczelki O-ring: NBR
� Wszystkie wersje są dostępne

na prośbę
� Viton, silikon, EPDM, teflon itp.
Węgiel aktywny: plisowany
� Wysoka zawartość węgla
� Materiał zabezpieczający
Opcje: duża różnorodność 
� Specyficzne wersje dla kompatybilności

kolorów i wrażliwości powierzchni
poprzez specjalne czyszczenie i 
materiał. 

� Warianty wysoko temperaturowe oraz
specjalne warianty odporności 
chemicznych dostępne na prośbę.

Zawartość: OEM i pojedynczego
opakowania 
� Pojedynczy karton z folią

ochronną lub opakowanie
zbiorcze (OEM)

� Każdy element z wymienną 
naklejką oraz uszczelką o-ring

� Dostępne warianty z własnym 
logiem

Wyprodukowane w Niemczech 
� Wysoka precyzja 
� Kontrola jakości każdego 

elementu

Filter Elements
End Caps: aluminium
� Distortion-free 
� No softner 
� Precision honing of the tie rod 
� Stainless steel available on re-
quest

Backing: stainless steel 1.4301
� High resistance 
� High static stability

Grouting compound: 2-K epoxy
resin
� Isocyanate-free 
� Nonylphenol-free
� Silicone-free

Support matrix U, 
H and S-types 3D PP structure diag.
� No grouting of the folds and 

therefore a high fluid flow, 
even with strong fouling.

Pleating: 8,5 mm 
� Higher surface 

than conventional elements 
� Lower energy consumption
� Improved filtration rate

O-ring seals: NBR
� All versions are available on re-
quest
� Viton, silicone, EPDM, teflon, etc.

Active carbon elements: pleated
� High activated carbon content
� Protection fleece 

prevents particle detachment

Options: great variety 
� Specific version for paint 

compatibility and surface sensibi-
lity by special cleaning and mate-
rials

� High-temperature variants and 
special chemical resistance avai-
lable on request.

Get-up: OEM and single pack 
� Single carton with protective film 

or bulk pack (OEM)
� Every item with exchange sticker

and O-ring seal 
� Retailer variants with 

personal logo available

Made in Germany 
� High accuracy
� Quality control of every single
item

http://www.aztechnika.pl
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Stopień - V/P -
Zatrzymywanie cząstek  3 µ 
Pozostałości oleju  - -
Różnice ciśnień  30 mbar
Obudowa - -
Drenaż - -
Materiał filtra celuloza, wzmocnione 

żywicą epoksydową 

Stopień - Z/U -
Funkcja przed / filtr przeciwpyłowy
Zatrzymywanie cząstek  1 µ 
Pozostałości oleju  0,1 mg/m3

Różnice ciśnień  50 mbar
Obudowa PP-struktura
Drenaż plisowany
Materiał filtra plisowany mikrofibrowy 

materiał

Stopień - X/H -
Funkcja filtr uniwersalny 
Zatrzymywanie cząstek  0,01 µ 
Pozostałości oleju  0,01 mg/m3

Różnice ciśnień  90 mbar
Obudowa PP-struktura
Drenaż plisowany
Materiał filtra plisowany mikrofibrowy

materiał

Stopień - XP4/S -
Funkcja filtr o wysokiej wydajności 
Zatrzymywanie cząstek  0,001 µ 
Pozostałości oleju  0,0001 mg/m3

Różnice ciśnień  100 mbar
Obudowa PP-struktura
Drenaż plisowany
Materiał filtra plisowany mikrofibrowy 

materiał

Stopień - C -
Funktion usuwanie oparów oleju
Zatrzymywanie cząstek  - -
Pozostałości oleju  0,003 mg/m3

Różnice ciśnień  - -
Materiał ochronny  PP-tkanka
Materiał filtra Węgiel aktywny
Forma plisowana

Grade - V/P -
Particel rententon 3 µ 3 µ 
Remaining oil - -
Diff. pressure 30 mbar
Casing - -
Drenaż - -
Filter material Cellulose, reinforced 

with Epoxy Resin

Grade - Z/U -
Function Pre- / Dustfilter 
Particel rententon 1 µ 
Remaining oil  0.1 mg/m3

Diff. pressure 50 mbar
Casing PP-Structure
Drain pleated 
Filter material Mikrofiber Fleece 

on Borosilicate

Grade - X/H -
Function Universal Filter 
Particel rententon 0.01 µ 
Remaining oil  0,01 mg/m3

Diff. pressure 90 mbar
Casing PP-Structure
Drain pleated
Filter material Mikrofiber Fleece

on Borosilicate

Grade - XP4/S -
Function High Efficiency Filter 
Particel rententon 0.001 µ 
Remaining oil  0.0001 mg/m3

Diff. pressure 100 mbar
Casing PP-Structure
Drain pleated
Filter material Mikrofiber Fleece 

on Borosilicate

Grade - C -
Function Oil Vapor Removal
Particel rententon - -
Remaining oil  0.003 mg/m3

Diff. pressure - -
Protection fleece PP Tissue
Filter material Aktivated Carbon
Design pleated

Filtr Stopień Element m3/h
Z 002 Patrz poniżej EZ 1030 0,66
Z 003 Patrz poniżej  EZ 1050 0,96
Z 005 Patrz poniżej  EZ 1070 1,32
Z 007 Patrz poniżej  EZ 1140 1,98
Z 009 Patrz poniżej  EZ 2010 3,30
Z 011 Patrz poniżej  EZ 2020 5,70
Z 012 Patrz poniżej  EZ 2030 9,00
Z 013 Patrz poniżej  EZ 2050 13,30
Z 014 Patrz poniżej  EZ 3050 17,40
Z 017 Patrz poniżej  EZ 3075 26,10
Z 018 Patrz poniżej  EZ 5060 37,50
Z 019 Patrz poniżej  EZ 5075 46,60

Elementy filtra    
Filter Elements

Dostarczamy również 
obudowy filtrów oraz 
elementy filtracyjne innych 
producentów  

http://www.aztechnika.pl


7

BEZPIECZEŃSTWO:

Niestosowanie się do poniższych zaleceń do-
tyczących bezpieczeństwa może skutkować awa-
rią sprzętu, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

� Wszystkie ostrzeżenia, przestrogi i zakazy zawarte
w tej instrukcji należy przeczytać przed wykonaniem
każdej czynności oraz przestrzegać podczas montażu,
eksploatacji i konserwacji. Użytkownik musi działać
ostrożnie, obserwując wszystkie instrukcje w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczeństwa podczas utrzy-
mania, pracy lub konserwacji filtra.

� Sprężone powietrze jest niebezpieczne. Przed wy-
konaniem każdej instalacji lub obsługi technicznej
każdego elementu systemu sprężonego powietrza,
łącznie z filtrami, upewnić się, że sprężone powietrze
z systemu zostało zwolnione lub odprowadzane do
atmosfery. Zapewnić bezpieczeństwo, właściwie
przestrzegać wszystkich przepisów oraz używać od-
powiedniej ochrony.  

� Sprawdź filtr dokładnie w momencie jego otrzymania
oraz przed instalacją. Jeżeli jest uszkodzony jakikolwiek
komponent lub część filtra, nie instaluj i nie naprawiaj
filtra. Skontaktuj się z dostawcą.         

� Nie używaj filtra przy maksymalnym ciśnieniu lub
temperaturze przekraczających ciśnienie (16 bar) i
temperaturę (60 ° C).

� Unikać uszkodzenia korpusu filtra przy demontażu
lub dokręcaniu korpusu filtra. Nie używać klucza do
rur. Jeśli to konieczne, należy zastosować blokadę -
pasek zaciskowy / klucz. Korpus filtra może być
ciężki. Należy zachować ostrożność podczas jego
demontażu.

� Użycie części zamiennych lub elementów innych niż
oryginalne części może spowodować awarię filtra,
uszkodzenia mienia, poważne obrażenia lub nawet
śmierć. Stąd nie możemy ponosić żadnej odpowied-
zialności za skutki stosowania filtrów zawierających
nie zatwierdzone części.

� Filtr ten nie został zaprojektowany do obsługi tlenu.
Filtracja gazów sprężonych lub mieszaniny gazów
inna od powietrza atmosferycznego wymaga specja-
listycznych filtrów.

� Filtry z węglem aktywnym nie mają wpływu na
poziom tlenku węgla, dwutlenku węgla, lub innych
toksycznych gazów i dymów. Stąd powietrze na wy-
locie może nie być odpowiedne do oddychania.

� Chroń środowisko poprzez recykling. Postępuj zgodnie
z zatwierdzonymi metodami utylizacji. Używane ele-
menty filtrujące zazwyczaj zawierają zanieczyszc-
zenia.

� Nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich możliw-
ych okoliczności, które mogłyby prowadzić do po-
tencjalnych zagrożeń. Stąd ostrzeżenia w tej in-
strukcji.

SAFETY WARNING:

Failure to comply with the following
safety guidelines may result in equipment
failure, serious injury or death.

� All warnings, cautions, prohibitions and
notes in this manual must be read before
hand and observed during installation, op-
eration and maintenance. The user must
operate with care, observing all instructions
concerning health and safety, when han-
dling, operating or maintaining the filter.

� Compressed air is dangerous. Before per-
forming any installation or maintenance on
any component of a compressed air sys-
tem, including filters, ensure that the sys-
tem has been discharged or vented to at-
mospheric pressure. Ensure all safety
regulations are observed and appropriate
protection worn.

� Inspect the filter thoroughly upon receipt
and before installation. If any component
or part of the filter is damaged, do not install
or repair the filter. Contact your dealer.

� Do not operate the filter at pressures or
temperatures exceeding the maximum
pressure (16 bar) and temperature (60°C)
of the filter.

� Avoid damaging the filter body when re-
moving or tightening the filter body. Do not
use a pipe wrench. If necessary, use a lock-
ing strap clamp/wrench. The filter body may
be heavy. Caution should be taken when
removing it.

� The use of replacement parts or elements
other than original parts may cause failure
of the filter, property damage, serious injury
or even death. Hence, we bear no respon-
sibility for the consequences of use of filters
containing non-approved parts.

� This filter was not designed for oxygen
service. Filtration of compressed gases or
gas mixtures other that of atmospheric air
requires specialized filters.

� Activated carbon filters will not affect the
levels of carbon monoxide, carbon dioxide
or other toxic gases or fumes. Hence, the
outlet air may not be suitable for breath-
ing.

� Protect the environment by recycling where
possible and using only approved methods
of disposal. Used filter elements typically
hold contaminants.

� We cannot anticipate every possible cir-
cumstance that might lead to a potential
hazard. Hence, the warnings in this manual
are not all-inclusive.
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