TĪRS GAISS AR
ABSOLENT FILTRIEM

Visuzticamākie eļļas miglas filtri

Absolent ir viens no pasaulē vadošajiem rūpnieciskam pielietojumam paredzētu gaisa
attīrīšanas iekārtu ražotājiem. Absolent iekārtas efektīvi attīra gaisu no eļļas miglas, eļļas dūmu
vai putekļu daļiņām tieši piesārņojuma rašanās vietā. Rezultātā ražošanas telpās mazinās gaisa
piesārņojums, kā arī samazinās energopatēriņš, jo izfiltrēto gaisu var atgriezt atpakaļ telpās.
Absolent iekārtas izmanto uzņēmumi lielākajā daļā Eiropas, kā arī Ziemeļamerikā un Ķīnā.
Absolent produkti ir izstrādāti izmantojot uzņēmuma patentētu tehnoloģiju.

Absolent produktu portfelis
• Eļļas miglas filtri – A•mist
• Eļļas dūmu filtri – A•smoke
• Putekļu filtri – A•dust

Putekļu filtri

Eļļas miglas filtri

Eļļas dūmu filtri

Ko Absolent dara?
Absolent attīra rūpnieciskā procesā piesārņotu gaisu piesārņojuma rašanās vietā.
Visizplatītākie piesārņojuma avoti ir dažādas metālapstrādes, spiedliešanas, aukstās
formēšanas un metināšanas iekārtas, kuru darbības rezultātā rodas eļļas migla, eļļas dūmi
un putekļi.
Absolent klienti
Lielākā daļa Absolent klientu in industriālie klienti. Starp tiem ir tādi ražotāji kā Alcoa,
Bosch, Volswagen, Volvo, Aerotech un daudzi citi.
Absolent mērķis
Absolent mērķis ir kļūt par vadošo uzņēmumu rūpnieciskajos procesos piesārņota gaisa
attīrīšanas iekārtu ražošanā, izmantojot tehnoloģijas, kas garantē atbildību par veselīgākiem
darba apstākļiem un apkārtējās vides aizsardzību.

Absolent panākumu atslēga
1. Pastāvīgi augsta filtrēšanas efektivitāte
- pat pēc daudziem ekspluatācijas gadiem
2. Pastāvīgi  augsta gaisa plūsma
- pēc daudziem gadiem filtrs ir tikpat kvalitatīvs, kā iegādāts
3. Pastāvīgi pašattīrošas filtru kasetes
- viszemākās kalpošanas laika izmaksas (LCC), ietaupa Jūsu naudu
4. Mūsu zināšanas un pieredze
- uzticams partneris saviem klientiem

Absolent filtrēšanas princips
Piesārņotais gaiss tiek iesūkts pa atveri (1) filtra apakšējā
daļā un izplūst caur 1. pakāpes filtru (2), kurā tiek uztverts
lielākais daudzums eļļas daļiņu.
Kad 1. pakāpes filtrs ir piesūcināts, uztvertās eļļas piles notek
filtra apakšējā daļā (8) savākšanas tvertnē un tiek izsūknētas
vai novadītas prom.
Tālāk gaiss plūst caur 2. pakāpes eļļas filtru (3), kurā
tiek uztvertas atlikušās eļļas daļiņas, tad caur 3. pakāpes
Hepa filtru ar 99.99% filtrācijas efektivitāti (4) un caur
ventilatoru (5). Pēc trīs pakāpju gaisa attīrīšanas gaiss ir tīrs
un to var atgriezt atpakaļ telpās.
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ieplūdes caurules pievienojums
1. pakāpes filtrs (Absolent)
2. pakāpes filtrs (Absolent)
3. pakāpes filtrs (HEPA)
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A•smoke
augstums = 2420 mm,
platums = 740 mm, dziļums = 780 mm

A•mist filtri eļļas miglas filtrēšanai
Īpašības
· pastāvīgi augsta daļiņu uztveršanas efektivitāte
· ilgs kalpošanas laiks nepārtrauktas darbības režīmā
· A•mist filtra kaseti parasti var mazgāt
· izfiltrēto gaisu var atgriezt atpakaļ telpās
· atfiltrēto eļļu var izmantot atkārtoti
· zems trokšņu līmenis
Pielieto:
· slīpēšanā (dzesēšanai izmanto emulsiju)
· virpošanā (dzesēšanai izmanto emulsiju)
· frēzēšanā (dzesēšanai izmanto emulsiju)
· mehāniskā apstrādē ar elektriskā loka izlādi
· mehāniskā apstrādē, izmantojot neatšķaidītu eļļu un mērenu slodzi

A•mist
augstums = 2060 mm,
platums+dziļums = 620 mm

A•smoke filtri augstas koncentrācijas
eļļas dūmu un eļļas miglas filtrēšanai
Īpašības
· uzticami smagas noslodzes apstākļos, kas saistīti
ar lielu eļļas miglas un dūmu apjomu
· uztver daļiņas, kas ir mazākas kā 1 μm
· ilgs kalpošanas laiks nepārtrauktas darbības režīmā		
un pastāvīgi augsta daļiņu uztveršanas efektivitāte
· izfiltrēto gaisu var atgriezt atpakaļ telpās
· atfiltrēto eļļu var izmantot atkārtoti
· zems trokšņu līmenis
Pielieto:

A•smoke
Augstums = 3485 mm,
platums = 1010 mm, dziļums = 1125 mm

· termiskā apstrādē
· aukstā velmēšanā
· zobu iegriešanā
· slīpēšanā, izmantojot neatšķaidītu eļļu
· CNC virpošanā, izmantojot neatšķaidītu eļļu
· kalšanā un aukstā presēšanā
· spiedliešanā

Pastāvīgi augsta daļiņu uztveršanas efektivitāte!
Kā redzams turpmāk grafikā, Absolent unikālajām filtru iekārtām ir viens no visilgākajiem kalpošanas
laikiem salīdzinājumā ar jebkuru citu tirgū pieejamu līdzīgu filtru sistēmu. Bet ne mazāk svarīgi ir arī tas, ka
Absolent filtru efektivitāte 0,3 μm un lielāku daļiņu uztveršanā pastāvīgi ir 99,99% vai augstāka. Absolent
uzņemas pilnu atbildību par gaisa attīrīšanu – pat rūpnieciskajās vidēs ar visstingrākajām prasībām.
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Absolent eļļas miglas filtrs

laiks
kabatu filtrs

elektrostatiskais filtrs

Absolent piegādā attīrītu gaisu
Absolent ir uzticams, pasaulē atzīts attīrīta gaisa piegādātājs metālapstrādes nozarei. Absolent piedāvājums
ietver ne tikai filtru iekārtas, bet arī tehnoloģiskās un darba vides raksturojošo parametru pilnīgu izpēti,
pielāgotu filtru dūmvadu iekārtu sistēmu izstrādi, uzstādīšanu tūlītējai lietošanai un sistēmas efektivitātes
uzraudzību.
Absolent filtri nodrošina:
• augstu uztveršanas efektivitāti
• minimālu apkopes nepieciešamību
• augstu uzticamību
• izmaksu lietderīgumu
• unikālu filtru konstrukciju
Kvalitāte un vide
Absolent īpašu uzmanību pievērš jauninājumiem, augstai kvalitātei un pielāgotiem risinājumiem.
Absolent produkti ir sertificēti atbilstoši standartiem ISO 9001 un ISO 14001.

Absolent visā pasaulē
Absolent galvenais birojs ir Līdšēpingā, Zviedrijā. Absolent ir meitas uzņēmums Roli, ASV,
un tirzniecības birojs Pekinā, Ķīnā. Absolent pārstāv izplatītāji lielākajā Eiropas daļā, Ziemeļamerikā un
Āzijā. Visi Absolent izplatītāji ir uzskaitīti tīmekļa vietnē www.absolent.com.

Absolent inc.
8601 Six Forks Road, Suite 400
Raleigh, NC 27615
ASV
Tālr.: +1 919-882 2075
Fakss: +1 919-882 2087
E-pasts: info@absolent.com

Absolent AB
Kartåsgatan 1
SE-531 40 Lidköping
Zviedrija
Tālr.:  +46 (0)510-484000
Fakss: +46 (0)510-484029
E-pasts: info@absolent.se

Absolent China
Rm.2101, East Ocean Centre,
No.24A Jianwai Avenue,
Chaoyang District,
Pekina 100004,
Ķīnas Tautas Republika
Tālr.: +86 10 6515 6051/6515 605
Fakss: +86 10 6515 6130
E-pasts: mary.li@absolent.com

Izplatītājs Latvijā:
SIA „Filtri”,
Baltā iela 7, Rīga, Latvija
Tālr.: +371 67466674
Fakss: +371 67466652
E-pasts: filtri@filtri.lv

