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A•smoke20 eļļas dūmu filtrs
Absolent tipa A•smoke 20 eļļas dūmu filtrs ir
aprīkots ar vienu no pasaulē efektīvākajām
sistēmām eļļas miglas un eļļas dūmu attīrīšanai.
Filtra iekārta tiek novietota blakus vienai vai
vairākām mašīnām. A•smoke20 filtra iekārta ir
paredzēta darbam lielas slodzes apstākļos ar
gaisa plūsmu līdz 2000 m³/h.
Visaugstākā iespējamā savākšanas efektivitāte.
Izfiltrētais gaiss kļūst tik tīrs, ka parasti to var novadīt
atpakaļ telpās. Tas nozīmē mazāku enerģijas zudumu
un līdzsvarotāku ventilāciju.
Īpaši paredzēts eļļas dūmiem.
Eļļas dūmu daļiņas ir ļoti mazas – mazākas nekā
1 µm. Citi filtru tipi, piemēram, centrbēdzes filtri, nav
efektīvi mazu daļiņu piesaistīšanā. Absolent filtra
iekārta ir izstrādāta tieši šādam mērķim.
Īpaši zemas apkopes izmaksas.
Absolent filtru iekārtas parasti var ekspluatēt
vismaz gadu bez nepieciešamības nomainīt
filtru. Tādējādi kopējās uzturēšanas izmaksas
ir zemas.
Ļoti uzticama filtra iekārta.
Ventilators kā vienīgais kustīgais komponents
ir izvietots tīrā gaisa pusē, lai mazinātu
nolietojumu.
Ļoti zems trokšņa līmenis atbilstošiem
darba apstākļiem.
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Ventilators ar zemu
trokšņu līmeni
HEPA filtrs ar 99,99%
savākšanas efektivitāti
2. pakāpes filtrs
Pašnoteces
Absolent filtrs
1. pakāpes filtrs
Pašnoteces
Absolent filtrs
Ieplūdes caurule
ø 200 mm
Eļļas tvertne
Eļļas caurule noteces
šķidrumam (nav attēlota)

Darbība
Filtrēšanas process notiek trīs posmos.
Attīrāmais gaiss vispirms plūst caur pašnoteces
Absolent filtra kaseti. Tajā tiek piesaistīta
lielākā daļa eļļas miglas un dūmu. Kad filtrs ir
piesātināts, šķidrums nopil eļļas tvertnē. Gaiss
turpina plūst caur vēl vienu Absolent filtru,
kurā tiek piesaistītas pārējās lielākās daļiņas.
Trešais posms sastāv no HEPA filtra, kam ir
garantēta un pastāvīga 99,99% savākšanas
efektivitāte, piesaistot 0,3 µm diametra daļiņas.
Katrā filtrēšanas posmā ir manometrs, kas
norāda, kad ir nepieciešams nomainīt filtru. Tā
kā filtru kasetes pastāvīgi attīrās, filtru iekārtu
var darbināt nepārtraukti. Eļļa tiek savākta filtra
apakšā otrreizējai izmantošanai.
Pielietojumu klāsts
Absolent A•smoke20 filtrs ir piemērots šādiem
pielietojumiem:
• Rotējošās pārneses mašīnas (Hydromats)
• Slīpēšana (ātrgaitas)
• Minimāla eļļošana
• Cietināšana
• Frēzēšana un CNC virpošana, izmantojot neatšķaidītu eļļu
• Zobu iegriešana
Konstrukcija
A•smoke20 filtrā ir iebūvēts elektronisks manometrs, kas parāda filtra iekārtas ekspluatācijas
ilgumu un filtra kasešu stāvokli. Iekārtai ir plašas
durvis drošas un vienkāršas apkopes veikšanai.
Filtra korpuss ir pārklāts ar pulverkrāsu.

Pastāvīgas produktu pilnveidošanas rezultātā mūsu specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
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Absolent ir viens no nedaudzajiem
uzņēmumiem šajā darbības jomā,
kas specializējies slapjas daļiņas
saturoša gaisa filtrēšanā.
Šis fakts ir devis mums
iespēju izstrādāt filtra
kaseti, kurai ir ilgs
lietderīgās kalpošanas
laiks un pastāvīgi augsta
atdalīšanas efektivitāte.
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Tehniskie dati

A•smoke20

Max. pieļaujamais gaisa tilpums

[m³/h]

2000

Skaņas līmenis filtra iekārtas priekšpusē
1 m attālumā1)

[dB(A)]

64

Svars (sausi filtri)

[kg]

300

Pieļaujamais spiediena kritums2)

[Pa]

430

Filtra laukums, 1. filtrs (Absolent filtrs)

[m²]

11,4

Filtra laukums, 2. filtrs (Absolent filtrs)

[m²]

13,6

Filtra laukums, 3. filtrs (HEPA filtrs)

[m²]

20,4

[kW]

2,2

Elektropievade

[V]

380-420

Nominālā strāva (3 fāzes, 400 V)

[A]

4,6

[apgr. min.]

2900

3)

Ventilatora dati
Motora jauda

Ātrums
1)

Skaņas absorbcija telpās = 200 m², skaņas izplatīšanās puslodes veidā.
Lai iegūtu precīzu skaņas aprēķinu konkrētai telpai, sazinieties ar Absolent
vai jebkuru no mūsu izplatītājiem.

• Kāju pagarinājumi
(standarta augstums
400 mm).
• Ūdens uztvērējs
dažādiem eļļas cauruļu
savienojumiem.
•
Sūkņa
iekārta eļļas
Papildpiederumi
izsūknēšanai no filtra.
• Motora starteris ventilatoram.
Manuāls vai aizsargājošs motora • Skaņas izolācija (-3 dB)
• Izplūdes trokšņa papildu
kontaktors (automātiskai vai
slāpētāji
ārējai iedarbināšanai)
(-2 dB).
• Izplūdes pārsegs
• Īpašas krāsas
• Ogles filtri
• Gaisa vadu pievienojumi tērauda
vai plastmasas vadu sistēmai.
Standarta aprīkojums
•		 RAL 7035, smalkas struktūras. Citas krāsas pēc pieprasījuma!
• Manometri spiediena krituma
nolasīšanai visā filtrā.
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Elektroniskais manometrs

• Spiediena krituma un darbības laika
mērītāji
• Filtra trauksmes optiskā indikācija (LED).
• Ciparu signāls attālinātai uzraudzībai

Izplatītājs:

SIA „Filtri”
Baltā iela 7, Rīga LV-1055
Tālr.: +371 67466674
Fakss: +371 67466652
E-pasts: filtri@filtri.lv
www.filtri.lv

Pastāvīgas produktu pilnveidošanas rezultātā mūsu specifikācijas var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.
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Unikālas filtru kasetes

