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A•smoke40 eļļas dūmu filtrs
Absolent tipa A•smoke40 eļļas dūmu filtrs ir

aprīkots ar vienu no pasaulē efektīvākajām
sistēmām eļļas miglas un eļļas dūmu
attīrīšanai. Iekārtai vajadzīga minimāla
apkope – tā var darboties 1–6 gadus bez
nepieciešamības nomainīt filtru. Absolent
klientiem tas nozīmē īpaši zemas iekārtas
kalpošanas laika izmaksas. A•smoke40 filtra
iekārta ir paredzēta pielietojumiem, kuriem
piemēro visaugstākās prasības, ar gaisa
plūsmu līdz 4000m³/h.
Visi Absolent produkti nodrošina unikālu
ilga lietderīgā kalpošanas laika un augstas
savākšanas efektivitātes apvienojumu.
Absolent filtra iekārtai ir ilgs lietderīgās
kalpošanas laiks un pastāvīgi augsta
savākšanas efektivitāte, ņemot vērā tās
konstrukciju un lielo filtrācijas virsmu,
kas ir vai nu 105,9 m² (standarts), vai
117,9 m² (īpašām prasībām). Jau pēc
gaisa izplūdes caur otro – pašnoteces –
Absolent filtru daļiņu līmenis gaisā vairumā
gadījumu ir mazāks nekā 1 mg/m³.
A•smoke40 ir aprīkots ar trešās pakāpes
filtru – tā dēvēto HEPA filtru, kas nodrošina
pastāvīgu savākšanas efektivitāti. Pēc
izplūšanas caur šiem trīs pakāpju
filtriem gaisu parasti var novadīt
atpakaļ telpās. Tas nozīmē mazāku
enerģijas zudumu un līdzsvarotāku
ventilāciju telpās.
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Skaņu slāpējošs
centrbēdzes
ventilators
3. pakāpes filtrs
HEPA filtrs ar
99,99 % savākšanas efektivitāti
1.+2. pakāpes filtri
Pašnoteces
Absolent filtri
Ieplūdes caurule
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Darbība
Filtrēšanas process notiek trīs posmos.
Pirmais un otrais posms sastāv no pašnoteces
Absolent filtriem, kuros filtrēšanas materiāls
tiek pielāgots un īpaši izgatavots katram
konkrētajam pielietojumam. Trešais posms
sastāv no HEPA filtra, kam ir garantēta un
pastāvīga 99,9% savākšanas efektivitāte,
piesaistot 0,3 µm diametra daļiņas. Ņemot
vērā tā unikālo konstrukciju, Absolent A•smoke
filtru var darbināt nepārtraukti bez liekiem
pārtraukumiem, lai veiktu attīrīšanu. Eļļa tiek
savākta filtra apakšā otrreizējai izmantošanai.
Pielietojumu klāsts
Absolent A•smoke40 filtrs ir piemērots šādiem
pielietojumiem:
• Termiskā apstrāde
• Aukstā stiepšana
• Zobu iegriešana
• Slīpēšana, izmantojot neatšķaidītu eļļu
• CNC virpošana, izmantojot neatšķaidītu
eļļu
• Kalšana un aukstā presēšana
Konstrukcija
A•smoke 40 filtrā ir iebūvēts elektronisks
mano-metrs, kas parāda filtra iekārtas
ekspluatācijas laiku un filtra kasešu stāvokli.
Iekārtai ir plašas durvis drošas un vienkāršas
apkopes veikšanai. Sūknis un vadības skapis
ir iebūvēti, un filtra iekārta ir sagatavota
iedarbināšanai – tā ir tikai jāpieslēdz strāvai
un gaisa vadam. Tāpēc mēs to dēvējam par
"plug and play" iekārtu.

Pastāvīgas produktu pilnveidošanas rezultātā mūsu specifikācijas var tikt mainītas bez
iepriekšēja brīdinājuma.
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Elektroniskais manometrs
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Premium Air Filtration

Unikālas filtru kasetes
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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Max. pieļaujamais gaisa tilpums

[m³/h]

4000

Skaņas līmenis filtra iekārtas priekšpusē 1 m attālumā1)

[dB(A)]

74

Svars (sausi filtri)

[kg]

1000

Pieļaujamais spiediena kritums

[Pa]

1000

Filtra laukums, 1. filtrs (Absolent filtrs)2)

[m²]

24 / 36

Filtra laukums, 2. filtrs (Absolent filtrs)

[m²]

25,5

Filtra laukums, 3. filtrs (HEPA filtrs)

[m²]

56,4

Ventilatora dati
Motora jauda
Elektropievade
Nominālā strāva (3 fāzes, 400 V)
Ātrums

2)

69 74
74

Tehniskie dati

1)

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

[kW]

7,5

[V]

380-420

[A]

13,8

[apgr. min.]

2900

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

Standarta aprīkojums
•		
Krāsa: RAL 7035, smalkas struktūras. Citas krāsas pēc pieprasījuma!
• Elektronisks manometrs spiediena krituma nolasīšanai filtru kasetēs.
• PLC kontrolēts atgriezes sūknis noteces
šķidrumam (nav iekļauts A•smoke40B)
• Ventilatora starteris
• Pacelšanas rokturi
Papildpiederumi
• Trauksmes indikācija ar LED sūknim
• Ventilatora frekvences kontrole
• Nepārtrauktas plūsmas kontrole
• Gaisa vadu pievienojumi dažādu veidu
tērauda vai plastmasas gaisa vadu
sistēmām, kas pieejamas tirgū
• Izplūdes trokšņa slāpētājs
• Kāju pagarinājumi
• Ūdens uztvērējs dažādiem atfiltrētās
eļļas cauruļu savienojumiem
• Izplūdes pārsegs
• Smidzināšanas sistēma
• Īpaša krāsa

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