PURE TECHNOLOGY.

KOMPAKTNÍ FILTRAČNÍ SYSTÉM

OLEJOVÁ A EMULZNÍ MLHOVINA
AC 3002 CIP
AC 3002 CIP je kompaktní filtrační systém s elektrostatickým principem činnosti a
vestavěnou čisticí automatikou. Díky použití regenerovatelných filtračních vložek se
mohou tyto vložky libovolně často čistit, díky čemuž odpadají náklady na likvidaci a
pořizování náhradních dílů. Kromě toho lze zaručit trvale vysoký stupeň odlučování a
trvalou bezpečnost provozu. Zvláštností nového čisticího systému je čištění bez
chemických prostředků a jiných čistících roztoků.

POŽADAVKY ZÁKAZNÍKŮ
Litrový výkon chladící a mazací kapaliny (KKS): 50 l/min při 6 barech
Stlačený vzduch: 5 l/min při 6 barech
Elektrické napájení: 400 V

VÝHODY A VYUŽITÍ
. Celkové snížení nákladů díky nízkým nárokům tohoto zařízení na
údržbu (ať už jde o nákup náhradních dílů, likvidaci starých
náhradních dílů, náklady za energie nebo práci obslužného
personálu)
. Krátká doba amortizace
. Nenáročná údržba díky čisticí automatice
. Bezpečnost procesů, protože již není nutné vyjímání znečištěných
filtračních vložek
. Maximální životnost součástí
. Trvale vysoká účinnost / stupeň odlučování (>99 %)
. Nízká spotřeba energie díky filtračním vložkám téměř bez ztráty
tlaku
. Čištění bez vody nebo jiných chemických přísad díky využití média
z obráběcího stroje (chladící a mazací kapalina)
. Výhradně regenerovatelné filtrační vložky
. Žádná vysoce nákladná likvidace materiálů
. Zkrácené doby nečinnosti personálu
. Snížené personální náklady díky nižší náročnosti údržby
. Vyznamenáno titulem BEST OF 2016

FUNKČNÍ PRINCIP
Filtrace olejové a emulzní mlhoviny pomocí elektrostatického principu filtrace a automatického čištění filtračních
vložek.

Volitelný doplněk LTA: Čerpadlo a nádrž

Vyčištěný vzduch

Tryskové jednotky
se speciálními
proplachovacími
tryskami

Čistá KKS

Znečištěná KKS

Odsávání látek znečišťujících ovzduší

Znečištěná KKS

Stroj

Zařízení na úpravu KKS

KKS = chladící a mazací kapalina

TECHNICKÉ ÚDAJE
AC 3002 CIP
400 Volt

480 V*
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PRINCIP FILTRACE

E

E

ODSÁVACÍ VÝKON

1 200 m3/h
706 cfm

706 cfm

VENTILAČNÍ VÝKON
(VOLNÉ FOUKÁNÍ)

2 400 m /h
1 413 cfm

1 413 cfm

400, 50–60, 0,93

480, 50–60, 0,93

TLAKOVÝ SPÁD V PA

840

840

HLADINA AKUSTICKÉHO TLAKU V dB(A) (CCA)

< 75

< 75

1 130x690x880 mm
44x27x35 inch

44x27x35 inch

190 kg
419 lbs

419 lbs

ELEKTRICKÁ PŘÍPOJKA VE V, HZ, KVA

ROZMĚRY (D x Š x V)
HMOTNOST (CCA)
* Skříňový rozvaděč podle UL 508 A
E = elektrostatický
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