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brandstof filter/separator                     12 volt  pomp          
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Beste Fisherclubleden, 

 

We kennen allemaal de verhalen van een vervuilde dieselolietank, verstopte filter etc.                                                                                                   

De KNRM heeft er vooral aan het begin van het seizoen druk mee.                                                                      

Om deze problemen te voorkomen kun je vrij eenvoudig een filtersysteem aanbrengen 

waardoor de brandstof in de tank te reinigen is. Bovendien wordt de kans op verstopte filter 

gereduceerd tot het minimale.                                                                                                         

Met de winter in een aantocht een leuk en nuttig knutselobject voor de liefhebbers.                                                                                                                                                 

In bovenstaande tekening is een eenvoudig schema weergegeven met de betreffende 

componenten. 

Diesel tank 



Hetzelfde principe systeem kun je terugvinden aan boord van elk zeegaand schip weliswaar 

in een andere dimensie met een extra  zogenaamde dag tank waar de gereinigde brandstof 

opgeslagen wordt. Dit alles ter verhoging van bedrijfszekerheid en veiligheid. 

                                                                                  

De werking: 

De brandstof wordt door een elektrisch aangedreven membraan (12volt) uit de tank naar 

het filter gepompt.                                                                                                                                                

In het filter worden de vaste deeltjes en water voor 99,9% verwijderd, waarna de brandstof 

via de retour weer in de tank wordt gepompt.                                                                                

Het filter is voorzien van een aftapkraantje onderaan het filterglas, hier kan bezinksel en 

water afgetapt worden. De fijnere deeltjes worden door het papierfilter tegengehouden 

bovenin het filter.                                                                                                                                                             

Al naar gelang de capaciteit van de pomp en inhoud van de tank is de brandstof binnen een 

paar uur rond gepompt en gereinigd. 

 

Wat heb je nodig, 

 membraanpomp 12 volt bijvoorbeeld Hardi type; 13312 (zie bijlage 1) 

 centrifugaal filter hiervan zijn er twee grote merken op de markt Parker Racor type 

500FG  (zie bijlage 2) of Separ type SWK-2000/5 (zie bijlage 3) 

 kogelkraan   

 slangpilaren 

 brandstofslang  

 slangklemmen 

Alle producten zijn in de vrije handel beschikbaar, een beetje googelen en je hebt het spul bij 

elkaar. 

 

 

Praktijkvoorbeeld 



Bijlage 1 



 

 

 

 

 

 

Bijlage 2 

 

 



Bijlage 3 

 


