
Vårt arbetssätt
Vår organisation är platt och flexibel med korta beslutsvägar vilket 
säkerställer att kundernas behov utreds snabbt och förstås av 
experter inom området. Vårt tänk och vår produkter är uppbyggda  
kring kundanpassningar och vi skräddarsyr ofta lösningar för att 
tillfredsställa kunders olika behov.  

Vi har ett globalt nätverk av agenter och servicetekniker, som 
hjälper våra kunder med tekniska lösningar, löpande underhåll och 
i akuta situationer. Vårt ISO-certifierade ledningssystem hjälper 
oss att ständigt förbättra vårt arbetssätt. 

Nöjda kunder över hela världen
Under årens lopp har vårt arbetssätt visat sig vara framgångsrikt 
och mycket uppskattat av våra kunder. Till dags dato har 
tusentals företag i över 80 länder upplevt fördelarna med 
vår filterteknik, i allt från industriella kylvattensystem till 
vattenbehandlingsanläggningar.

Med Bernoulli som din partner kan du känna dig trygg i vetskapen 
att du får högsta kvalitet, bästa service och den mest dedikerade 
partnern inom filterbranschen. 

Genuint engagemang för  
dina filterlösningar
På Bernoulli System kommer du som kund i första hand. Ända sedan 
starten 1986 har vi tillgodosett våra kunders behov och därigenom fått 
förnyat förtroende att ta oss an utmanande filterlösningar i en mängd 
olika applikationer och industrier. Vi hjälper dig till rätt filterlösning, 
snabbt och effektivt. 
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DET REVOLUTIONERANDE FILTRET
1990 introducerades det första Bernoullifiltret på marknaden. Filtret var enkelt i 
sin konstruktion men ändå med en hög driftsäkerhet. Det kännetecknades av en 
rengöringsteknik baserad på Bernoullis princip, uppkallad efter den schweiziske 
matematikern och fysikerna Daniel Bernoulli. Framgångsfaktorerna med Bernoullifiltret  
är dess kontinuerliga drift utan manuell rengöring och med ett fåtal rörliga delar. 

Idén att även tillverka manuella Bernoullifilter uppstod när kunderna installerade 
automatiska Bernoullifilter tillsammans med by-pass filter från andra leverantörer. För 
att kunna bistå våra kunder med en totallösning är manuella filter ett naturligt tillskott i 
produktportföljen.

Om Bernoullis manuella grovfilter
Manuella grovfilter är i huvudsak avsedda 
att användas för skydd av pumpar, ventiler, 
reglerutrustning, instrument, värmeväxlare 
och annan utrustning i alla möjliga typer 
av process- och vattensystem. Filtret kan 
antingen installeras på sugsidan av pumpen 
eller som tryckfilter nedströms pumpen. 
Filtren i produktlinjen MCG är tillverkade 
med en filterkropp i glasfiberarmerad 
polyester (GAP), vilket innebär att de klarar 
korrosionsproblem som uppstår i olika 
typer av processystem. MCG filtren kan 
dessutom erhållas tillverkade av HighTemp 
polyester vilket möjliggör drifttemperaturer 
upp till 100 °C. Korgarna tillverkas av olika 
material t.ex. syrafast stål, SMO, titan mm 
för att kunna erbjuda den bästa tekniska 
lösningen. Filtrering erbjuds från 2 mm till 10 
mm. Vårt MCG-sortiment tillgodoser därmed 
ett uppdämt behov av korrosionsbeständiga 
grovfilter på marknaden. 

Applikationer
Syftet med ett grovfilter är att minska 
mängden fasta partiklar i processvätskor. 
Användningsområdena sträcker sig från 
förfiltrering av intagsvatten till att skydda 
plattvärmeväxlare och annan känslig pro-
cessutrustning, t.ex. spraymunstycken, men 
även för att skydda pumpar. Filtret återfinns 
i en mängd olika industrier såsom kraftverk, 
petrokemisk industri, VVS, stålverk, konst-
bevattning, läkemedelsindustrin, massa- och 
pappersindustrin samt livsmedelsindustrin.

Karaktärsdrag
Designen är kompakt och erbjuder in-line 
installation. Alla filterstorlekar är försedda med 
kulventiler för dränering och avluftning.  

MCG
MCG-sortimentet består av sex modeller, 
DN100 – DN400, med ett kapacitetsområde 
upp till 1200 m3/h (beroende på filtrerings-
grad). Liksom de andra Bernoulli-filtren BSG 
och MSG är MCG-filter korrosionsbeständiga 
med låg vikt tack vare sin konstruktion i GAP.

BYGGT FÖR VARAKTIGHET 
Välj ett Bernoullifilter från Bernoulli System och du får ett tillförlitligt filter med en 
genialt enkel konstruktion som garanterar kontinuerlig och säker drift under många år.
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DIMENSIONER

Filter type
A B C D Drän Luftning Anslutning Kapacitet i m3/h per filtreringsgrad

mm mm mm mm DN 2 mm 5 mm 10 mm

MCG 100 245 550 340 420 1" 3/8" 100 50 80 90

MCG 150 300 600 445 520 1" 3/8" 150 100 180 200

MCG 200 350 680 565 650 1" 3/8" 200 180 300 330

MCG 250 400 800 670 810 1" 3/8" 250 280 500 530

MCG 300 440 920 780 880 1" 3/8" 300 400 700 750

MCG 400 565 1119 895 1060 1" 3/8" 400 650 1000 1100

TEKNISK SPECIFIKATION
Konstruktionsnorm EN 13121 

Flänsstandard DIN 2632 PN10 / ANSI B 16.5 lbs 150

Max driftstryck 10 bar (g)

Max driftstemperatur MSG: 60°C - 100 °C

Filterkroppsmaterial GAP / HighTemp GAP

Filtreringsgrad 2-10 mm perforerad

Filterkorgsmaterial
Syrafast stål 2343 / duplexstål  
/ SMO / titan

Bernoulli erbjuder
• Helhetslösningar 

• Ständig innovation

• Genuint partnerskap

• Kundanpassade produkter 

• Eftermarknadsservice

Kontakta oss för mer 
information.  
Tel: + 46 46 38 55 10  
E-post info@bernoulli.se

Behöver du hjälp? 
Bernoulli System finns alltid tillgängliga för våra kunder. 
Oavsett om ni behöver hjälp att avgöra vilken filterlösning 
passar bäst för just er applikation, hjälp med reservdelar eller 
vill veta mer om våra produkter. 

Tveka inte att kontakta oss eller någon av våra 
återförsäljare för mer information om hur vi 
kan hjälpa just er. 
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