PURE TECHNOLOGY.

SISTEMA DE FILTRAÇÃO COMPACTO

NÉVOA DO FLUIDO DE CORTE
AC 3002 CIP
O AC 3002 CIP é um sistema de filtração compacto com princípio de ação eletrostática
e limpeza automática integrada. Através da utilização de elementos filtrantes
regeneráveis, estes podem ser limpos sempre que for necessário, eliminando com isso
altos custos de descarte e de aquisição de peças de reposição. Além disso, é possível
garantir uma taxa de separação consistentemente alta, assim como uma confiabilidade
de longo prazo. A particularidade do novo sistema é a limpeza sem aditivos químicos
nem solução aquosa.

EXIGÊNCIAS DOS CLIENTES
Desempenho por litro do fluido de corte (KSS): 50 l/min a 6 bar
Ar comprimido: 5 l/min a 6 bar
Fonte de alimentação: 400 V

VANTAGENS E BENEFÍCIOS
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Redução de custos em material, pessoal, energia e descarte
Baixo prazo de amortização
Baixa necessidade de manutenção, graças à limpeza automática
Processo seguro, porque não há períodos de inatividade causados
pelos elementos filtrantes sujos
Vida útil máxima do componente
Eficiência/taxa de separação uniformemente elevada (> 99%)
Baixo consumo de energia, em vista dos elementos filtrantes
com praticamente nenhuma perda de pressão
Limpeza sem água ou outros aditivos químicos, já que a limpeza é feita
com a substância proveniente da máquina de processamento (fluido de corte)
Somente elementos filtrantes regeneráveis
Sem o caro descarte de materiais
Menor período de inatividade do pessoal
Custos de pessoal reduzidos graças ao menor esforço de manutenção

. Recebeu o título de BEST OF 2016

PRINCÍPIO FUNCIONAL
Filtração de névoa do fluido de corte através do princípio de filtração eletrostático e da limpeza
automática dos elementos filtrantes.

Opção LTA: Bomba e tanque

Ar limpo

Bocal com bico
especial de enxágue

KSS limpo

KSS sujo

Aspiração de substâncias estranhas
transportadas por ar

KSS sujo

Máquina

Unidade de preparação de KSS

KSS = fluido de corte

DADOS TÉCNICOS
AC 3002 CIP
400 V

480 V*

NÉVOA DE ÓLEO





NÉVOA DE EMULSÃO





CIP





PRINCÍPIO DE FILTRAÇÃO

E

E

POTÊNCIA DE ASPIRAÇÃO

1.200 m3/h
706 cfm

706 cfm

POTÊNCIA DE VENTILAÇÃO
(DE FLUXO LIVRE)

2.400 m /h
1.413 cfm

1.413 cfm

400, 50 – 60, 0,93

480, 50 – 60, 0,93

PRESSÃO DIFERENCIAL EM PA

840

840

NÍVEL DE PRESSÃO SONORA EM dB(A) (APROX.)

< 75

< 75

1.130x690x880 mm
44x27x35 pol.

44x27x35 pol.

190 kg
419 lbs

419 lbs

CONEXÃO ELÉTRICA EM V, HZ, KVA

DIMENSÕES (CxLxA)
PESO (APROX.)
* Quadro de comando segundo UL 508 A
E = eletrostático

3

