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     Adaptero - filtry -  nowa propozycja 
firmy Certools, to połączenie
dwóch produktów : Adaptera 
tankowania LPG z filtrem z brązu 
spiekanego 
Produkt jest objęty PATENTEM. 

 
Certyfikat Homologacji: E20-67R-
010905 
     
     
     LPG Filling adapters with filter 
inside - new proposition of Certools 
company. It is a composition of filling 
adapter with sintered bronze filter.
The product is under PATENT 
protection.

 E20-67R-010905 

Wykonany z Mosiądzu lub Aluminium, 
wkład z brązu spiekanego - wielkości 
porów 60 µm., ( ziarna o średnicy 0,12-
0,20 mm ).

Made of brass or aluminium.
Sintered bronze filter cartridge with  
size of  pores - 60 µm, ( made of grains 
of diameter 0,12-0,20  mm ).
Approval: 

Adaptero - filtry LPG ( adapter tankowania z filtrem )
LPG Filling adapters with filter inside 
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LPG CNG FILTERS

NOWOŚĆ NEW PRODUCT

PT

·Przejście typu ACME
dł. 95mm
M10 - Index: PT-0011
M12 - Index: PT-0007

·Filler pipe connector ACME 
type
length 95mm
M10 - Index: PT-0011
M12 - Index: PT-0007

·Przejście typu ACME
dł. 60mm
M10 - Index: PT-0004
M12 - Index: PT-0009

·Filler pipe connector ACME 
type
length 60mm
M10 - Index: PT-0004
M12 - Index: PT-0009

PT

·Przejście typu Italian Dish 
dł. 95mm
M10 - Index: PT-0012
M12 - Index: PT-0008

·Filler pipe connector  
Italian Dish type
length 95mm
M10 - Index: PT-0012
M12 - Index: PT-0008

PT

ACME

· Italian Dish 
dł. 60mm
M10 - Index: PT-0005
M12 - Index: PT-0010

·Filler pipe connector  
Italian Dish type 
length 60mm
M10 - Index: PT-0005
M12 - Index: PT-0010

Przejście typu PT

·Przejście typu BAYONET
dł. 80mm
M10 - Index: PT-0006
M12 - Index: PT-0013

·Filler pipe connector  
BAYONET type
length 80mm
M10 - Index: PT-0006
M12 - Index: PT-0013

PT

PT

DISH

BAYONET

ACME long

DISH long

LPG
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     Adapter z filtrem to dodatkowe zabezpieczenie systemów autogazu już od wlewu i momentu tankowania. 
filtracja rozpoczyna się dopiero w filtrze umieszczonym w elektrozaworze gazu lub w parowniku. 
Adapter z filtrem zabezpiecza osprzęt zbiornika oraz wpływa na wydłużenie żywotności filtra fazy ciekłej. Jest to rozwiązanie uniwersalne 
dla wszystkich generacji systemów autogazu, a w szczególności w systemach V generacji z pompą gazu umieszczoną w zbiorniku, która 
jest szczególnie wrażliwa na wszelkie zabrudzenia. 

Zalety używania filtra z adapterem:
• Wyeliminowanie ryzyka związanego z zanieczyszczeniami które dostają się do gazu w czasie przeładunków i finalnego 

transportu a następnie tankowania do głównych zbiorników gazu na stacjach paliw,
• Woda zawarta w LPG oraz dodawany przez producentów metanol, mają działanie korozyjne co powoduje, że zarówno na 

etapie magazynowania, transportu oraz składowania na stacjach paliw korodują zbiorniki oraz elementy armatury, które 
następnie wraz z LPG tankowane są do samochodów,

• Wyeliminowanie ryzyka dostawania się do systemów autogazu cząstek stałych będących produktami korozji odkładających się 
w zbiornikach na stacjach paliw,

• Wyeliminowanie konieczności stosowania filtra pomiędzy zaworem tankowania a zbiornikiem gazu,
• Filtr w adapterze może być czyszczony a jego stosowanie nie powoduje zauważalnego wydłużenia czasu tankowania,
• Filtr w adapterze jest wymienny i może mieć różne końcówki: M10, M12, M14. Występuje we wszystkich typach adapterów, czyli 

ACME, DISH, Bayonet w wersji krótkiej i długiej,
• Stosowanie adaptera z filtrem jest jednym z najtańszych sposobów filtracji gazu LPG w fazie ciekłej a prostota i koncepcja 

wykonania nie powoduje dyskomfortu użytkowania,
• Cena adaptera z filtrem nie odbiega znacząco od cen zwykłych adapterów bez filtra. 

        A filling adapter with a filter is an additional protection for autogas systems starting from a filler and a refueling moment.
In traditional solutions, filtration process starts only in a filter placed in an electrovalve or in an evaporator.
A filling adapter with a filter protects the tank and provides longer use of liquid state filters. It is a universal solution for the autogas 
systems of all generations, particularly for V generation systems with gas pump placed inside a tank, which is highly sensitive to all the 
dirt.
Advantages of a filling adapter with a filter:

• Eliminating the risk connected with dirt getting into the gas during a reload and a final transport, as well as during refueling to the 
main gas tanks at gas stations;

• Water contained in LPG as well as methanol, added by the producers, cause corrosion. Therefore, during transport and storage 
at gas stations, gas tanks and armature parts are vulnerable to corrosion, which particles get to the car engines with LPG;

• Eliminating the risk connected with particulate solids, being the corrosion products, getting into gas systems;
• Eliminating the necessity of using a filter between a filling valve and a gas tank;
• A filter in a filling adapter can be cleaned and its use does not extend the refueling time;
• A filter in a filling adapter is exchangeable and may have different outlets:  M10, M12, M14. It is typical for all types of adaters: 

ACME, DISH, Bayonet in their short and long versions;
• Using a filling adapter with a filter is one of the cheapest way of the liquid state LPG filtration. Its simplicity and the design does 

not lead to any discomfort in usage;
• The price is significantly close to the prices of filling adapters without a filter.

W tradycyjnych rozwiązaniach, 

Paleta produktów firmy Certools dla przemysłu motoryzacyjnego w niebieskim 
katalogu  na stronie internetowej: 

The whole range of Certools products for automotive industry you can find in Blue Catalogue 
on  our website:  
 

znajduje się 
www.certools.pl

www.certools.pl

Paleta produktów do 
czy kompresorów znajduje się w pomarańczowym katalogu na naszej stronie internetowej:

The whole range of Certools products for gas cylinders, fork-lift trucks, low-speed 
vehicles, campers or compressors  you can find in Orange Catalogue 
on  our website: :  

pojazdów typu off-road, wózków widłowych, butli gazowych, camperów, 
 

www.certools.pl

www.certools.pl

Zalety Adaptero - filtra:
Advantages of Filling adapter with filter:


