
POPIS 7 krokù filtrace

SEPARACE TECHNICKÝ POPIS

PRÍSLUŠENSTVO

FLX 600/ 1100

NX je mechanický filtr olejové mlhy a je urèen pro oddìlování chladicí 
nebo olejové mlhy ze vzduchu pøi soustružení, frézování, vrtání, 
øezání, øezání vodou atd. S HEPA filtrem (pøíslušenství) je možné 
dosáhnout více než 99,99% úèinnost.

Filtr FLX je urèen pro pøímou montáž na stroj.
Když zapnete stroj souèasnì se zapne i ventilátor filtru. Žádné 
nákladné práce s vedením potrubí nebo složité elektrické instalace. 
Jednoduché a úèinné!

Odseparované tekutiny z odsávaného vzduchu jsou vedeny zpìt do 
stroje pomocí dvou zpìtných potrubí, které jsou umístìny ve spodní 
èásti filtru FLX a lze je opìt využít pro chlazení.

Odsávání chladicí kapaliny a olejové mlhy

Pøímá montáž na stroj

Chladicí kapaliny nebo olejovou mlhu efektivnì filtruje v 7 krocích:
1) Pøívodní komora s pre-separatorem
2) Hliníkový mesh filtr
3) EU-5 - filtr ze skelných vláken
4) Hydrofiltr
5) EU-5 - filtr ze skelných vláken
6) Hliníkový mesh filtr
7) HEPA filtr (pro chladicí kapaliny a olejovou mlhu), nebo
    Hydrofiltr a EU-7 - filtr ze skelných vláken (pro olejovou mlhu).

Filtr 1,2,4 a 6 jsou omyvatelné. Filtr 3 a 5 je tøeba vymìnit, když 
proudìní odsávaného vzduchu je už pøíliš nízké.

Kompletní jednotka
NX je vyrobena z ocelového plechu s povrchovou úpravou práškovou 
barvou. Kompletní jednotka obsahuje kazetový filtr, ventilátor a jistièe 
s ochranou proti pøetížení motoru. Pøívod z levé strany s pøírubou a 
uzávìrem. Olejové zpìtné potrubí je s vnìjším závitem 1 ".

FLX-600 - 0.75 kW / 3~, 1020x515x435 mm, 65 kg

FLX-1100 - 0.75 kW / 3~, 1020x605x515 mm, 70 kg

Filtr EU-5 pro FLX 600 - set 10ks

Filtr EU-5 pro FLX 1100 - set 10ks

HEPA filtr pro FLX 600

HEPA filtr pro FLX 1100

Tlakový manometr pro FLX 600/ 1100 - 2ks ( montuje se na dveøe filtru)
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