-ESISUODATTIMET

Velum-esisuodatin on Nitty-Grittyn kehittämä innovatiivinen
tuote, joka suojaa tuotantolaitosten elektronisia komponentteja,
kompressoreita ja sähkömoottoreita öljysumulta, pölyltä ja
erilaisilta partikkeleilta, jotka heikentävät ilmavirtausta ja
saattavat vaurioittaa herkkiä komponentteja.

ihanteellinen automaatiolaitteistoihin, elintarvikepakkauskoneille, jäähdytyskoneille jne.

ihanteellinen kompressoreille,
jäähdytysjärjestelmille ja lämmönsiirtimille

Velum-esisuodattimia on saatavilla viittä kokoa:

Velum Air -esisuodattimia on saatavilla viittä
kokoa:

VELUM-esisuodatin on kehitetty
automaatiolaitteistoihin-,
elintarvikepakkauskoneille,
jäähdytyskoneille,
sähkökaapeille, tulostimille,
tietokoneille, CNC-työstökoneille
sekä tekstiili-, kemian- ja
lääketeollisuuden laitteille.

Esisuodatin asennetaan laitteen ilmanoton ulkopuolelle.
Kiinnityksen jälkeen Velum kerää pölyä, hiukkasia ja
öljysumua patentoituun suodattimeen ja varmistaa
esteettömän ilmanvirtauksen koneeseen. Samalla tämä
suojaa laitteen sisäistä suodatinta.

VELUM AIR -esisuodatin on paksumpaa kangasta
kuin Velum, mutta huokoisuus on matalampi.
Tämä varmistaa riittävän ilmanvirtauksen ja estää
ylikuumentumisen. Velum Air kerää pölyä ja likaa ja
varmistaa normaalin ilmanvirtauksen koneeseen.

ESISUODATIMEN HYÖDYT:

SUURIN KÄYTTÖLÄMPÖTILA:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

30 % säästö huoltokustannuksissa
ei seisokkiaikaa
1 Velum-rulla = 2 vuotta täydellistä suojaa
nopea suodattimen vaihto
edullinen suoja sähkölaitteille ja moottoreille
estää haitallisten partikkeleiden leviämisen
esisuodattimen vaihdon tarve on helppo todeta

Velum–esisuodattimet on kehitetty siten, ettei ne aiheuta
ylikuumenemista käytön aikana. Esisuodattimet on luokiteltu
M1/F1 DIN 53438 mukaan.

suodatin: 120-130°C
pidike (Velum MOTOR): 110 °C
pidike (Velum ja Velum AIR): 90°C

ESISUODATTIMEN HÄVITYS:
Käytetty suodatin on hävitettävä kiinteänä jätteenä
EUROOPAN JÄTELUETTELON JA VAARALLISTEN
JÄTELUETTELOLISTAN mukaisesti.
Suodattimet löytyvät verkkokaupastamme.

ihanteellinen kompressoreille,
jäähdytysjärjestelmille ja lämmönsiirtimille

ihanteellinen sähkömoottoreiden
pölynsuojaukseen

Velum XL-esisuodattimia on saatavilla
neljää eri kokoa:

Velum-Motor-esisuodattimia on saatavilla
kahdeksalla eri halkaisijalla:

VELUM AIR -esisuodatin on paksumpaa kangasta
kuin Velum, mutta huokoisuus on matalampi.
Tämä varmistaa riittävän ilmanvirtauksen ja estää
ylikuumentumisen. Velum Air kerää pölyä ja likaa ja
varmistaa normaalin ilmanvirtauksen koneeseen.

KATSO VIDEOLTA
MITEN VELUM
TOIMII:

VELUM MOTOR -esisuodatin on täydellinen ratkaisu
sähkömoottoreiden pölysuojaukseen. Patentoidulla
ja uudelleenkäytettävällä polypropyleenipidikkeellä,
tätä esisuodatinta voidaan käyttää kaikenlaisille
sähkömoottoreille.
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