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Fabryka Automatyki "FACH" Spółka Akcyjna  
ul. Stawowa 50 
43-400 Cieszyn 
tel.: (+48 33) 852 25 80÷84 
fax.: (+48 33) 852 10 85  
e-mail: fach@fach.pl 
 

 

Cieszyn, 24 listopada 2015 

 

PROMOCYJNA OFERTA HANDLOWA 

 

Szanowni Państwo, 

 

Fabryka Automatyki FACH S.A. istnieje na polskim rynku od 1953 r. i jest 

kontynuatorem ponad 50-letniej tradycji automatyki cieszyńskiej. Czerpiąc z bogatego 

doświadczenia oraz współczesnej wiedzy technologicznej FACH S.A w chwili obecnej jest 

firmą oferującą szeroki zakres produktów znajdujących zastosowanie w branżach chłodniczej, 

grzewczej i klimatyzacyjnej. Zasadnicza oferta jest uzupełniona innymi elementami automatyki 

oraz szerokim zakresem wykonywanych usług. Naszym priorytetem jest spełnienie oczekiwań 

i wymagań klienta, niezawodne funkcjonowanie naszych produktów oraz wysoka jakość 

świadczonych usług. 

 

Pragnę przedstawić Państwu ofertę naszej firmy filtry odwadniacze typu FOM. 

 

Obudowę filtra stanowi rura stalowa do której 

przyspawane są dwie pokrywy z przyłączami 

gwintowymi lub do lutowania. Przyłącza gwintowe 

wykonane są ze stali i posiadają powłokę niklową. 

Przyłącza do lutowania wykonane są z rur miedzianych. 

Filtry wypełnione są mieszaniną sorbentu granulowanego i tlenku glinu. Wsad zamknięty jest 

siatką perforowaną dociskaną sprężyną. Na wylocie filtra umieszczona jest włóknina 

umożliwiająca dokładne filtrowanie przepływającego czynnika. 

 

Przeznaczenie: 

Filtry odwadniacze typu FOM przeznaczone są do stosowania na przewodach cieczowych 

instalacji chłodniczych i klimatyzacyjnych. 
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Właściwości: 

1. skuteczne i szybkie usuwanie wilgoci z układu chłodniczego oraz duża chłonność wody,  

2. odpowiednie do stosowania dla czynników chłodniczych grup: CFC (R12, R502), 

HCFC (R22, R123, R409A), HFC (R134a, R404A, R407C, R507), HC (R290, R600a),  

3. granulowany sorbent X H9 posiada dużą odporność na ścieranie,  

4. umożliwia odkwaszanie czynnika chłodniczego,  

5. skutecznie wyłapuje zanieczyszczenia mechaniczne,  

6. niewielki spadek ciśnienia,  

7. ciśnienie pracy 40 bar (4 MPa) /ciśnienie rozrywające 200 bar/ 

Montaż: 

Filtry można łączyć z instalacją przy pomocy nakrętek dla rurek z kołnierzami 

rozkielichowanymi lub poprzez lutowanie. Przepływ czynnika przez filtr musi odbywać się 

zgodnie ze strzałką umieszczoną na korpusie. 

 

PROMOCJA trwa: październik i  listopad  2015 – lub do wyczerpania 

zapasów magazynowych 

 

WARUNKI HANDLOWE: 

INDEKS TYP FILTRA 
Cena  jedn. netto 

PLN/ szt. 

Ilość 

dostępna (szt.) 

2007-5102-01 Filtr odwadniacz FOM-032 11,04 1 

2007-5112-01 Filtr odwadniacz FOM-052 13,10 44 

2007-5124-01 Filtr odwadniacz FOM-084 17,33 1109 

2007-5132-01 Filtr odwadniacz FOM-162 18,69 107 

2007-5133-01 Filtr odwadniacz FOM-163 18,88 113 

2007-5135-01 Filtr odwadniacz FOM-165 21,84 7 

2007-7113-01 Filtr odwadniacz FOM-053S 14,43 6 

2007-7124-01 Filtr odwadniacz FOM 084 S 16,22 174 

2007-7134-01 Filtr odwadniacz FOM-164 S 20,14 44 

2007-8133-01 Filtr odwadniacz FF163 FF 00024 21,84 19 

2007-8134-01 Filtr odwadniacz FF164 FF 00027 21,84 5 

2007-8135-01 Filtr odwadniacz FOM-165 SC 21,25 94 
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Ceny:     Do powyższych cen należy doliczyć podatek VAT.  

Ceny obowiązują na zamówienia złożone do 30.11.2015 r. 

Warunki płatności:  Pierwsza dostawa przedpłata bądź płatność przy odbiorze  

Realizacja zamówienia: Towar dostępny na magazynie 

Warunki dostawy:  Odbiór własny z FACH lub wysyłka spedycją na koszt odbiorcy 

Ważność oferty:  Oferta ważna do 30.11.2015 r. lub do wyczerpania zapasów 

 

Liczymy na zainteresowanie Państwa naszą ofertą i nawiązanie współpracy:  

 

 

Iwona Chraniuk 
Specjalista ds. Sprzedaży i Marketingu 
email: marketing@fach.pl 
strona: www.fach.pl 
tel. +48 33 851 67 77(87) 
fax. +48 33 852 67 88 
 

 

                                                                         

Z poważaniem 

 

 

Marcin Wycisło  

 

Kierownik Działu Sprzedaży 

i Marketingu 

 

http://www.fach.pl/

