Oljedimavskiljare
Oil Mist
FÖRCollectors
EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ

Används av världens ledande tillverkningsföretag sedan 1969
Filtermist oljedimavskiljare eliminerar oljedimma, rök och luftföroreningar
Trusted
by world
manufacturers
since
1969 enheter i drift
hos
tusentals
företagleading
över hela
världen. Med mer
än 200.000
är man marknadsledande inom området. För en bättre arbetsmiljö!

Filtermist units efficiently remove oil & coolant mist, fume and
steam in thousands of manufacturing operations around the world

EN 2.00

Kompakt | Tyst
Compact
Quiet | Högeffektiv
Efficient
Protecting People
Renare, säkrare och mer
produktiva arbetsmiljöer!

Protecting People
Cleaner, safer, more
productive workshops
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Oljedimma - inget problem!
Världsledande konstruktion
och prestanda för en bättre arbetsmiljö
Filtermist har gått i spetsen för lösningar för att bekämpa
föroreningar av oljedimma i mer än fyra decennier. Med mer
än 200.000 enheter i daglig drift i mer än 40 länder, har
företaget etablerat sig som det främsta valet för oljedimavskiljning i hela världen.

Lös ett arbetsmiljöproblem

Våra oljedimavskiljare renar luften för verkstadsanställda
världen över. Tack vare våra avskiljare tas den annars
så skadliga oljedimman och det blöta dammet från bearbetningsmaskinerna om hand. Förorenad luft som annars
hade hamnat i den anställdes lungor men också läckt ut till
omgivande atmosfär.

Gnistmaskiner

Slipmaskiner

l Eliminerar oljedimma
l Återför skärvätska
l Minskar energianvändningen
Återvinn skärvätskor

Den uppsamlade oljan kan dessutom återvinnas och
cirkuleras tillbaka automatiskt. Under ett års drift kan en
Filtermistenhet avskilja stora mängder olja och skärvätska som kan återföras till maskinen. Det finns avsevärda
miljövinster att göra och stora pengar att spara.

Minska energiåtgången

Hos många av våra kunder reduceras energiåtgången
genom att den uppvärmda eller kylda inomhusluften inte
behöver släppas ut, utan kan återcirkuleras i lokalen. Det
är inte ovanligt att kunder kan minska sitt friskluftsintag
med upp till 40% om processluften renas vid källan. Något
som sparar enorma summor varje år i energi.

CNC-Maskiner

Såg-/kapning
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Filtermist är världsledande när det
gäller oljedimavskiljning, med över 200 000
enheter i daglig drift över hela världen!

Ren luft
returneras till
arbetsplatsen

Centrifugering är
det mest effektiva
för att samla in
oljedimma

Olja/vätska
returneras till
maskinen

F-Monitor
övervakningssystem

Utformad för att
fungera tillsammans med en
mängd olika typer
av maskiner

Oljedimman fångas
upp och renas
direkt vid källan
(= maskinen)

Driftsäker lättservad
konstruktion med ett
minimum av delar
Filtermist oljedimavskiljare är sannolikt den oljedimavskiljare på marknaden som kräver minst underhåll och
service. Tack vare sin enkla, robusta
och förfinade konstruktion med ett
minimum av rörliga delar blir driftsäkerheten mycket hög. Kräver endast
rengöring och filterbyte vid behov
beroende på driftförhållanden. Service utförs mycket enkelt på plats
och kräver ingen specialkompetens.
Inga komplicerade inbyggda rengöringssystem som återfinns hos andra
konstruktioner.

Livsmedelsprocesser

Kompakt, robust
konstruktion
minimerar vikt och
storlek

Filtermist oljedimavskiljare
fungerar genom centrifugering,
vilket bl a har följande fördelar:
l Mycket effektiv, hög och konstant filtration* av oljedimma och rök
l Luftflöden från 180 m3 till 2.750 m3 / timme och enhet.
l Mycket hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.
l Kompakta, tysta, låg vikt och robust konstruktion.
l Enkel installation, gott om tillbehör, lätta att underhålla på plats.
l Förbättrar arbetsmiljön och ökar säkerheten på arbetsplatsen.
l Minskar förbrukning av skärvätska - återföres till maskinen.
l Renad processluft kan återcirkuleras i lokalen - minskad energiförbrukning.

* Renar upp till 100% vid partikelstorlek >1 um

Svarvar/fräsar

Tvättanläggningar

Specialanpassningar
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En lönsam investering - för bättre
arbetsmiljö och ekonomi
Kompakt storlek och låg vikt gör att Filtermist enkelt
kan monteras som en integrerad del av en maskin,
effektivt och funktionellt. Extremt tyst drift, mycket
goda filtreringsprestanda och energieffektiva motorer ger låga driftskostnader och bästa möjliga verkstadsmiljö.

Teknik för ett brett spektrum av industrin

Enheterna finns i lackerat stål eller rostfritt stål, och
kan användas i ett brett spektrum av applikationer
inom tillverkningsindustrin. Dessa inkluderar områden som bil- och flygindustrin samt exempelvis
kemi- och livsmedelssektor.

Bästa lösningen för oljedimavskiljning

Det omfattande sortimentet erbjuder en mängd lösningar på alla typer av oljedimavskiljning. Kontakta
oss eller någon av våra certifierade återförsäljare för
applikationslösningar och mer information.

För alla typer av
maskiner med våt
bearbetning:

l
l
l

Hur väljer man rätt storlek?

Här presenteras en tumregel för uppskattning av behov. Kontakta
alltid din återförsäljare eller oss för exakt beräkning av behov och
val av rätt enhet och tillbehör. Maskinvolym avser ungefärlig volym
i bearbetningsutrymmet. *Se nedan gällande utrustning med efterfilter.
Beräkningsformel: Invändig volym på maskinen x 6 x 60,
reducera sedan med 10 till 20%
FiltermistXcel2
modeller
		
= rekommenderad
m3 / timme
Produktserie
modellbeteckning

Luftmängd
mз/tim

maskinvolym m3

Anpassade för

S200

180

0,5

S400

425

1,2

S800

800

2,2

FX4002

1250

3,5

FX5002

1675

4,7

FX6002

2000

5,7

FX7002

2750

7,7

Flera enheter kan kombineras:

>2750

>7,7

*Med efterfilter: öka rekommenderad luftmängd med 10%.

Grönt=Full funktion

Slutna
Öppna
Halvöppna

Genom sin kompakta konstruktion finns det
många möjligheter till en optimal montering.
Filtermistenheten kan monteras direkt på maskinen, sido- eller väggmontering med konsol
eller på golv med golvstativ. Bilden ovan visar
Filtermistenheten utrustad med extra efterfilter.
Mer tillbehör visas på följande sidor, samt på vår
hemsida.

Service och
underhåll
Genom sin enkla, robusta konstruktion med ett minimum av rörliga
delar blir driftsäkerheten mycket
hög. Beroende på driftsförhållanden
kräver enheterna normalt endast
rengöring och filterbyte. Intervall
efter behov och driftsförhållanden,
men normalt ca 1 gång per år.
Vi levererar kompletta filter- och
servicesatser som även innehåller
packning och motorfästen.

Installation

Vi kan genom våra återförsäljare tillhandahålla komplett installation av
auktoriserade tekniker.

Rött: Behov av service

Underhållsavtal

Teckna underhållsavtal. Vi håller
reda på och levererar kompletta filter- och servicesatser utifrån behov
och fastställt serviceintervall.

Serviceavtal

Teckna serviceavtal. Beroende på
behov kan våra auktoriserade servicepartners sköta all service och
underhåll på installerade Filtermistenheter. Bekvämt och praktiskt.

Nu kan du enkelt avläsa
driftstillstånd och servicebehov med F-Monitor!

Underhållsmonitor F-Monitor
F-Monitor är en service- och driftsindikator till Filtermist oljedimavskiljare.
En mycket tydlig LED-display visar status på enheten och ev behov av
rengöring och filterbyte. F-Monitor samlar data från Filtermist-enheten baserad på driftförhållanden samt driftstid och presenterar kontinuerligt detta
med tydliga färger på panelens framsida.
Utgång för externt larm finns. Kan kopplas till övervakningscentral.
Grönt = full funktion, rött = behov av service och filterbyte.
F-Monitor ger en unik möjlighet att visuellt
kontrollera driftstillståndet utan att demontera
enheten. Förenklar service och optimerar driften.

F-Monitor kan enkelt installeras på samtliga enheter i S- och FX-serien.
Enheten kan även enkelt eftermonteras på äldre Filtermist-aggregat.

FILTERMIST Oljedimavskiljare
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Filtermist oljedimavskiljare ger unika fördelar i form av
låg vikt, högsta effektivitet, driftsäkerhet och ekonomi.
S-Serien

ROSTFRITT - FÖR
EXTRA KRÄVANDE
MILJÖER

Den nya S-serien känetecknas av
kompakta yttermått och hög kapacitet.

Nu finns alla
modeller i
rostfritt
utförande

Nyheter i S-serien:

-Mycket hög filtreringsförmåga
-Snabbfäste till trumman, ännu enklare service
-Effektivare ljuddämpardesign, lägre ljud, IE3-motorer
-Kapacitet 180 - 800 m3/h
-F-monitor övervakningsystem som tillval

FX-Serien
Den vidareutvecklade FX-serien ger
högsta kapacitet i de mest krävande miljöer.
Nyheter i FX-serien:

FX

-Energieffektivare IE3-motorer, upp till 17% minskad elförbrukning
-Kraftfulla enheter för krävande applikationer
-Omfattande utbud av tillbehör (ex Cyklon och Vortex)
-Kapacitet 1250m³/h till 2750m³/h
-F-monitor övervakningsystem som tillval

Art.nr

Luftmängd
m3 / timme

Motor

S-serien i rostfritt
FX-Serien i rostfritt
För använding inom livsmedelsindustrin, tvättanläggningar eller
andra extra krävande miljöer finns
alla modeller
i rostfritt utförande.
Blad1

A

B

S200

180

0,18 kW 50 Hz 400 V

260

302

S400

425

0,55 kW 50 Hz 400 V

325

381

S800

800

0,55 kW 50 Hz 400 V

325

435

C
30

D

Ljudnivå
dBA

Kg

73

62

9

35

148

Blad1

65

14

35

148

67

15

Alla S-Seriens modeller kan även beställas i rostfritt stål

Art.nr

Luftmängd
m3 / timme

Motor

FX4002E

1250

1,1 kW 50 Hz 400 V

357

544

35

148

309

398

70

26

FX5002E

1675

1,5 kW 50 Hz 400 V

357

634,5

35

198

378

398

71

32

A

B

C

D

E

F

Ljudnivå
dBA

Kg

FX6002E

2000

2,2 kW 50 Hz 400 V

438

638,5

35

198

432

485

73

37

FX7002E

2750

2,2 kW 50 Hz 400 V

438

638,5

35

198

432

485

73

37

Alla FX-Seriens modeller kan även beställas i rostfritt stål
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Väggmontage/
sidomontage

Monteringsalternativ
Det finns många monteringslösningar anpassade efter
kundens behov. Beroende på maskin och utrymme kan
montering ske huvudsakligen på följande sätt:

•
•
•
•

Direktmontage på maskin
Väggmontage/stativ
Sidomontage på maskin
Golvstativ

Kontakta oss för mer information eller se på vår hemsida.

Golvstativ finns i olika utföranden

Många monteringsalternativ kan väljas.

FILTERMIST Tillbehör förfilter
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Cyklon - för ännu högre
effektivitet och enkel hantering
av stoft- och spånrester!

Sm

art

Cyklon för Filtermist

& e
ffek
tiv!

Genom att använda denna lösning minskar man underhållsbehovet
och behovet av tätare filterbyten. Cyklonen är extra väl lämpad för
användning i applikationer där stora stoftmängder kan uppstå.
Exempelvis blött och oljigt slipdamm, stoft och spånor.
Nyutvecklad modell, nu med automatisk tömning och
kompaktare format med bibehållen effektivitet.
l
l

Stoft och spånor som samlas töms automatiskt ut ur cyklonen.
Moduluppbyggt system för enkel montering och demontering.

Anpassad till:
Dimensioner:
Vikt:		

FX5002/FX6002/FX7002
302 x 430 mm BxH
8,0 kg

Vid användning av Cyklon eller Vortex gäller
andra beräkningsmodeller gällande dimensionering av oljedimavskiljaren.
Kontakta säljaren för mer infornation.

Lämplig att användas där
stoft och spånor bildas
tillsammans
med oljedimman.

Vortex förfilter - speciellt lämpad för användning
tillsammans med multispindelmaskin

Sm

art

& e
ffek
tiv!
Vortex förfilter - för bl.a multispindelmaskiner
Vortex är ett förfilter som har utformats särskilt för att användas vid stora
volymer kylvätska vid lågt tryck, exempelvis vid en multispindelmaskin.
Vortex tvingar den mättade luften att rotera i virvelform, vilket skiljer de
stora oljedropparna från luften. Den återstående oljedimman passerar sedan genom Filtermistenheten som vanligt - olja uppsamlas genom både
Vortexen och Filtermistenheten och återförs till maskinen och ren luft evakueras tillbaka till arbetsplatsen.
Modulbyggt system med snäppfästen för enkel rengöring.

Anpassad till:
Dimensioner:
Vikt:		

FX5002/FX6002/FX7002
302 x 450 mm BxH
7,8 kg

Vid användning av Cyklon eller Vortex gäller
andra beräkningsmodeller gällande dimensionering av oljedimavskiljaren.
Kontakta säljaren för mer infornation.

Lämplig att användas där
stoft och spånor bildas
tillsammans
med oljedimman.
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Filtermist CSX - mobil
station med cyklon - för

Filtermist CSX
Stativ med cyklon

ännu högre effektivitet vid
oljedimavskiljning i smutsiga processer.
Lätt flyttbar mellan olika maskiner.
Filtermist CSX
Stativ med inbyggd cyklon

Filtermist CSX är en mycket praktisk lösning bestående av ett lätt flyttbart stativ med inbyggd
cyklon.Stativet levereras komplett med inbyggd cyklon, kompletteras med lämplig Filtermist
oljedimavskiljare (passar till FX5002, FX6002 samt FX7002).

Filtermist CSX har inbyggd cyklon, kompletteras
med lämplig Filtermist oljedimavskiljare (passar
till FX5002, FX6002 samt FX7002).

Filtermist CSX - perfekt lösning
för smutsiga processer med stoft
och blött, oljigt slipdamm.
Filtermist CSX - mobil enhet med cyklon
Filtermist CSX är en flyttbar enhet försedd med cyklon för användning tillsammans med oljedimavskiljare. Cyklonen är extra väl lämpad för användning i applikationer där stora stoftmängder kan uppstå. Exempelvis blött
och oljigt slipdamm, stoft och spånor. Cyklonen är försedd med automatisk
tömning och kompakt format med bibehållen effektivitet.
Filtermist CSX ger fullständig flexibilitet när det gäller användning vid olika maskiner, montering och placering. Försedd med låsbara hjul. Stora öppningsbara inspektionsluckor för lätt åtkomst vid service och rengöring.
Kompletteras med Filtermist-aggregat av typ FX5002, FX6002 eller FX7002
efter behov.

God åtkomst för tömning och rengöring genom stora
öppningsbara inspektionsluckor. Enkel montering av
Filtermist-aggregatet. Låsbara hjul.
Dimensioner: 908 x 459 x 459 mm (HxBxD)
Vikt (utan Filtermist-enhet: 59 kg
Levereras med:
90° utloppsrör samt Ø 50 mm anslutning
för tömning av cyklonen.

FILTERMIST Tillbehör filter mm
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Efterfilter - för ännu högre
effektivitet.
Typ AFA

Lämpliga att användas
där rök bildas tillsammans
med oljedimman.

Efterfilter - typ AFA          
och HEPA typ AFB
Finns i två versioner; AFA eller AFB
(HEPA).

(exempelvis vid kylning med högt tryck
och/eller bearbetning med högt varvtal). Enkelt att installera. Monteras på
befintlig enhet (träs över motorn).

Används där det ställs extra höga krav
på rening. Upp till 99,5% (AFA) och
99,97% med AFB (HEPA)
Renar upp till 100% vid partikelstorlek
>1 um.
Tar bort ultrasmå vätskedroppar som
inte redan filtrerats bort i centrifugen

Ljudnivån minskas med ca 3 dB.
Lång livsläng pga stor filterarea.

l
l

Vid dimensionering med efterfilter: Öka
rekommenderad luftmängd med >10%.

Art.nr

Passar modell

7000AFA

F13, F14-F34, FX6002, FX7000, FX7002

3000AFA

FX3000, FX4000, FX4002, FX5000, FX5002, FX6000

2300AFA

F250, F7, FX2000, FX2002, FX3002, S400, S800

200AFAM

S200

HEPA
HIGH EFFICIENCY FILTERS

Typ AFB Hepa

Monteras
enkelt ovanpå
befintlig enhet.
Sänker även
ljudnivån ytterligare.

Underhållssats grund - enbart polyeterkuddar
Litet set bestående av 4 st polyeterkuddar och 1 st O-ring

Art.nr

Passar modell

7000FKT

F28 Series 7, F34 Series 7 & 8, FX6002, FX7000, FX7002

5000FKT

FX5000, FX5002, FX6000

3000FKT

FX3000, FX4000, FX4002

2300FKT

FX3002, S800

2000FKT

FX2000, FX2002, S400

S2012FKT

S200

Rekommendation filterbyte mm:
Tumregel 1:
Årligen: Byt ut filter, motorfästen och O-ring enligt
det som ingår i Filterpaket SKT.

Liten filtersats till
S-, F- och FX-serien

Tumregel 2:
Vid en mycket nedsmutsande process bör filter
bytas en extra gång, beställ Filterpaket FKT.

Underhållssats komplett

Stort set bestående av 4 st polyeterkuddar, O-ring,
ljuddämparfilter och 4 st motorfästen/vibrationsdämpare

Art.nr

Passar modell

7000SKT

FX6002, FX7000, FX7002

5000SKT

FX5000, FX5002, FX6000

3000SKT

FX3000, FX4000, FX4002

2300SKT

FX3002

2000SKT

FX2000, FX2002

S8012SKT

S800

S4012SKT

S400

S2012SKT

S200

Rekommendation filterbyte mm:
Tumregel 1:
Årligen: Byt ut filter, motorfästen och O-ring enligt
det som ingår i Filterpaket SKT.
Tumregel 2:
Vid en mycket nedsmutsande process bör filter
bytas en extra gång, beställ Filterpaket FKT.

Komplett filtersats till S-, F- och
FX-serien inklusive vibrationsdämpande motorfästen

FILTERMIST Tillbehör
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Monteringspaket PLUS - Inklusive F-Monitor
Monteringspaket komplett med 3 m slang, stos,
slangklämmor samt F-Monitor övervakningssystem.
Kompletteras med ev fästen eller stativ.
Art.nr

Passar modell

75PLUS

S200

100PLUS

FX3000

							
S400, S800, FX2002, FX3002, FX4002
150PLUS
							

200PLUS

Kom
pl
Inklus ett paket
:
ive FMonito
r

FX5002, FX6002, FX7002

Köp F-Monitor komplett
med monteringssats.

Brandskydd
Brandbegränsare som utlöses av termosäkring i enheten. Vid hög
temperatur smälter säkringen och en lucka av metall stänger på
mekanisk väg luftflödet för att begränsa branden.
Bör kombineras med normalt brandskydd i enlighet med regelverk
och eventuella krav från exempelvis försäkringsbolag.

Bromsmotor
För applikationer där det finns brandrisk används denna motor
med likspänningstyrd induktionsbroms. Vid avstängning stannar
trumman i oljedimavskiljaren omedelbart.
Enheten kan kopplas till branddetektorer eller till nödstopp på
maskinen vilket kan utlösas av operatören.

Y-förgreningsrör
Speciellt dimensionerade för maximalt flöde och smidigt
direktmontage på Filtermistenheter och tillhörande slangar.
Finns i olika dimensioner och längder.

T-rör med dubbla luftreglage
För montering vid dimavskiljning på tvättar, sänker temperaturen
på ingångsluften (max 60 grader) för maximal avskiljning. Speciellt
dimensionerade för maximalt flöde och smidigt direktmontage på
Filtermistenheter och tillhörande slangar.

Stos dimensionsövergångar / raka
Speciellt dimensionerade för maximalt flöde och smidigt direktmontage. Finns i olika dimensioner och längder.
Se vår hemsida eller kontakta oss.

Stos 90-grader / Böj 90-grader med avtappning
Finns i olika dimensioner.

Anslutningsslang, extra tålig mot skärvätskor
Speciellt framtagen spiralslang för att under lång tid stå emot olika typer
av skärvätskor. Flexibel och formbeständig. Dimensionerade för lämpligt
flöde och smidigt direktmontage på Filtermistenheter och tillbehör.

FILTERMIST Tillbehör
Baffelplåt / box
För att undvika direktinsprut av skärvätska och spånor.

Förfilter / filterkassett
Utbytbara eller tvättbara filter.
Filterkassett med dräneringsrör.
Se vår hemsida eller kontakta oss.

Returslangar, slangklämmor
Finns i olika dimensioner och längder.

Utsugskon
Vid problem med lukter. För anslutning till utsug.
Monteras med clips ovanpå Filtermistenheten.
Kan ej användas i kombination med efterfilter.

Ljuddämpare
För ytterligare dämpning av ljudet med ca -5dBA.
Monteras med clips ovanpå Filtermistenheten.
Kan ej användas i kombination med efterfilter.

Utsugsmunstycken
Munstycken som kan monteras på rör eller flexibel slang.
Finns i olika dimensioner.

Loc-Line 2 1/2” Utsugningsrör
Sugmunstycken som monteras på
2 1/2” Loc-Line utsugningsrör kan kombineras
med Filtermist oljedimavskiljare.
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Vi har alla tillbehör som behövs för en komplett installation.

Grönt=Full funktion

Rött: Behov av serice

Nu kan du enkelt avläsa
driftstillstånd och servicebehov med F-Monitor!

Underhållsmonitor F-Monitor
Nu finns även en service- och driftsindikator till Filtermist oljedimavskiljare.
En mycket tydlig LED-display visar status på enheten och ev behov av rengöring och filterbyte. F-Monitor samlar data från Filtermist-enheten baserad
på driftförhållanden samt driftstid och presenterar kontinuerligt detta med
tydliga färger på panelens framsida.
Grönt = full funktion, rött = behov av service och filterbyte.
F-Monitor kan enkelt installeras på samtliga enheter i S- och FX-serien.
Enheten kan även enkelt eftermonteras på äldre Filtermist-aggregat.
F-Monitor ger en unik möjlighet att visuellt kontrollera
driftstillståndet utan att demontera enheten. Förenklar
service och optimerar driften.

Din återförsäljare:

F-Monitor finns även som komplett monteringspaket med :
3 m slang, stos, slangklämmor

