A•line
OLJEDIMFILTER &
OLJERÖKFILTER

A•5

A•10

STOR KAPACITET I VÅR MINSTA FÖRPACKNING

8760 DRIFTSTIMMAR

REN LUFT - ALLTID

INGEN MER RÖK

300/600 LITER/ÅR

Fyra filtersteg fångar alla
partiklar och ger dig ett års
underhållsfri driftstid.

Ett HEPA H13 filter garanterar
99,97% ren luft, hela tiden.
Bara det bästa är gott nog!

EC-fläkten anpassar sig efter
ditt behov! Energisnålt och
säkert för din hälsa!

300 l (A•5) eller 600 l (A•10)
olja filtreras varje år. Endast
ren luft återstår.

A•CONTROL

FJÄRRSTYRT LARM

SUPPORT

BEKYMMERSLÖST

Hantera, styr och överavaka
din filterenhet direkt ifrån
handenheten.

Koppla A•line till ett larm
som ser till att enheten själv
påkallar uppmärksamhet.

Vi finns här med vår
erfarenhet för att hjälpa just
dig - vad du än undrar.

Tryggt, smart och nästan helt
underhållsfritt. Ren luft ska
inte vara komplicerat.

A•5 <2.5 m3
CABIN VOLUME

A•10 <5 m3

Perfekt anpassad
för att leverera
ren luft till
dagens moderna
industrier.

Mångsidig användning
A•line serien passar bäst för skärande bearbetning,
formning/pressning och slipning i maskiner
med höga hastigheter och med höga spoltryck.
Enheternas kompakta storlek gör dem idealiska
för maskinmontering, men självklart kan du även
placera dem på golvet eller hänga dem från taket
eller väggen. A•5 är perfekt för en maskin med ett
innerutrymme på upp till 2.5 m3/89 ft3 medan A•10
lämpar sig för maskiner med en innervolym på upp
till 5 m3/177 ft3. Filterserien A•line kan anpassas
till olika applikationer. Det gör den till vår hittills
smartaste serie.

Unik funktion

Tekniska data

A•5

A•10

HÖJD

850 mm

920 mm

BREDD

560 mm

965 mm

DJUP

665 mm

680 mm

2x Ø125 mm

2x Ø160 mm

80 kg

140 kg

500 m³/h

1000 m3/h

EXTERNT TRYCKFALL

100 Pa

1000 Pa

EFFEKT FLÄKTMOTOR

360 W

1150 W

<70 dB(A)

<70 dB(A)

INLOPPSKANAL
VIKT, TORRA FILTER
NOM. LUFTFLÖDE

LJUDNIVÅ*

Typiska värden för detta filter
OLJEMÄNGD IN

300 liter/år

600 liter/år

OLJEMÄNGD UT

1 tesked/år

1 tesked/år

* 1 m från filterenheten. Rumsabsorption = 200 m², halvsfärisk utbredning.

SKÄRANDE
BEARBETNING

SLIPNING

Filterenheterna har fyra unika filterkassetter
anpassade till din maskin. Var och en fångar
miljontals partiklar. De tre första är självdränerande
filterkassetter från Absolent. De har förmågan
att dränera den infångade oljan så att den kan
återanvändas i maskinen i stället för att förorena
lokalerna. Detta är vad vi kallar Catch & Release®.
Den fjärde filterkassetten är ett HEPA H13-filter. Det
filtrerar minst 99,97% av alla partiklar. Med andra
ord är det ett filter för din säkerhet och hälsa.

Fantastiska A•control
A•line levereras med A•control. En elektronisk
kontrollenhet med sju tums färgskärm som ger
dig helt nya möjligheter att styra, kontrollera och
övervaka din filterenhet. Nu kan du till exempel
anpassa fläktens hastighet och ställa in målvärlden för
filtrets undertryck med bara några knapptryckningar.
Det har aldrig varit så enkelt att rena luften från dina
maskiner!

FORMNING/
PRESSNING
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