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2. Persluchtfilters AF serie
Persluchtfilters van de AF serie worden gebruikt voor het efficiënt
verwijderen van vaste deeltjes, water, oliedampen, smaken en
geuren van perslucht in industriële toepassingen. Het type en de
grootte van de filters hangt af van de doorstroming van de perslucht,
het type perslucht en in welke mate deze perslucht vervuild is.
Verkrijgbare optionele onderdelen zijn omschreven op onderstaande afbeelding
– maximale werkdruk: 16 bar (232 psi)
– Temperatuurbereik: 1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)
Standaard uitrusting is inclusief filter behuizing en filter cartridge

Optionele onderdelen
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3. Filter cartridges AF serie
Filter cartridge productie omvat 8 filtratiestappen
(B, P, R, M, S en A), die zijn ontworpen om deeltjes,
water, oliedampen, smaken en geuren van perslucht
te verwijderen. Twee fases filterelementen worden
ontwikkeld: A2 voor hoge efficiënte verwijdering van
oliedampen en geuren en H2 voor hoge efficiënte
verwijdering van koolmonoxide uit perslucht.
Het ontwerp van filtermedia zorgt voor de effectieve
en efficiënte verwijdering vooral van vervuilingen in
persluchtsystemen. Voor CO en CO2 verwijdering
kunt u contact met ons opnemen.
Materialen zijn corrosie-bestendig en geschikt voor
de meeste toepassingen.
De filter cartridge en grootte wordt bepaald door de
perslucht stroming. Ze zijn allemaal ontworpen voor
werkdruk tot 16 bar (232 psi).

* Filter elementen “A” moeten periodiek vervangen worden om geschikt te blijven voor de toepassing, maar
minstens iedere 6 maanden. Actief carbon filters mogen niet werken in olie verzadigde omstandigheden.
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4. Persluchtfilters BF serie
BF gelaste persluchtfilters worden gebruikt voor de filtratie van perslucht in
persluchtsystemen met een grote capaciteit. Tien verschillende groottes
omvat een breed debietbereik.
BF filters zijn gemaakt van hoogwaardig staal in overeenstemming met
Pressure Equipment Directive PED 97/23/CE. Het aantal filterpatronen is
afhankelijk van de filtergrootte.
Er zijn 6 filtratiestappen verkrijgbaar. Drukverschil indicatoren en condens
afvoeren zijn optioneel en kunnen gemonteerd worden op alle types van
de BF filters. De filters zijn beschermd tegen corrosie door de RAL kleuren
schildering. Epoxy schildering en galvanisering zijn op aanvraag
verkrijgbaar.
– Werkdruk:
– Temperatuurbereik:
– Filter cartridge type:

16 bar (232 psi)
1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)
76090
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5. Filter cartridges BF serie
Filter cartridge productie omvat 6 filtratiestappen
(B, P, R, M, S en A), die zijn ontworpen om deeltjes,
water, oliedampen, smaken en geuren van perslucht
te verwijderen.
Het ontwerp van filtermedia zorgt voor de effectieve
en efficiënte verwijdering vooral van vervuilingen in
persluchtsystemen. Let er wel op dat deze filters
koolmonoxide en kooldioxide niet verwijderen.
Alle materialen zijn geschikt voor gebruik in het
temperatuurbereik 1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF).
Ze zijn corrosie-bestendig en geschikt voor de
meeste toepassingen.
De filter en cartridge grootte worden bepaald door
de persluchtstroom. Ze zijn allemaal ontworpen
voor een werkdruk van 16 bar (232 psi).

* Filter elementen “A” moeten periodiek vervangen worden om geschikt te blijven voor de toepassing, maar
minstens iedere 6 maanden. Actief carbon filters mogen niet werken in olie verzadigde omstandigheden.
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6. Aluminium condens separator CKL-B serie
Efficiënte verwijdering van condens uit een perslucht systeem heeft enkele voordelen:
langere levensduur van perslucht gereedschap, verbeterde smering van alle pneumatische
componenten, verbeterde schilder processen, minder corrosie, en bevriezing tegengaan.
Deze voordelen kunnen allemaal worden bereikt met de installatie van CKL-B
cycloonscheiders. Deze high-efficiency afscheiders verwijderen gecondenseerde
waterdruppels, met een zeer lage drukval. Zij bieden ook extra bescherming en betere
prestaties voor drogers en filters.
Gewoonlijk worden water afscheiders stroomafwaarts geïnstalleerd van na-koelers,
persluchtketels, koeldrogers en strategische punten in leidingen.
Standaard uitrusting is inclusief de automatische condens afvoer AOK 16B
– werkdruk:
– temperatuurbereik

16 bar (232 psi)
1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)
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Voordelen
Bouw van aluminium cycloonafscheiders verzekert high-efficiency condens scheiding met een lage drukval.
De cartridge in de cycloonafscheider verzekert een betrouwbare werking gedurende de levensduur van de
afscheider, zonder mogelijkheid tot verstopping en verhoogde operationele kosten.
Cycloon condens afscheider CKL-B voldoet aan alle behoeften van de toepassingen in een breed
temperatuurbereik van 1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF) en in een drukbereik tot 16 bar (232 psi).
Alle aluminium separator lichamen zijn bedekt met poedercoating om corrosie te voorkomen.
Schroefverbindingen zjin BSP volgens ISO 7/1 of NPT volgens ANSI B2.1, als wordt geleverd in Noord Amerika.
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7. Optionele onderdelen filters
7.1 drukval indicatoren
PDI 16 – drukval indicator
PDI 16 bespaart perslucht energie doordat het een indicatie geeft wanneer het filter element vervangen moet
worden. Als het filter element schoon is, blijft de indicator groen. Hij verandert naar rood als de filter verstopt zit
en vervangen moet worden.
Technische data
– groen gebied:
– rood gebied:
– max. werkdruk:
– temperatuurbereik:

drukval 0 – 0,6 bar (0 – 8,7 psi)
drukval 0,6 – 0,9 bar (8,7 – 13 psi)
16 bar (232 psi)
1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)

MDA 60 – drukval indicator
Drukval indicator MDA 60 wordt gebruikt voor een accurate weergave van de drukval in de filter. De behuizing is
gemaakt van een aluminium legering, die verkrijgbaar is in het wit of in aluminium kleur. Op speciale aanvraag
kan het geverfd worden in elke kleur van de RAL lijst.
Technische data
– max. werkdruk:
– temperatuurbereik:
– meetbereik:

16 bar (232 psi)
1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)
+/-2 bar (+/-29 psi)

MDM 60, MDM 60E, MDM 60C – drukval indicatoren
De magnetische drukval indicator MDM60 is verkrijgbaar in 3 versies:
– basis versie MDM 60
– elektronische versie MDM 60E (met LED alarm licht voor cartridge vervanging)
– Spanningsvrij droog contact versie MDM 60C voor alarm op afstand
Technische data
– groen gebied:
– rood gebied:
– max. drukbereik:
– temperatuurbereik:

drukval 0 – 0,6 bar (0 – 8,7 psi)
drukval 0,6 – 0,9 bar (8,7 – 13 psi)
16 bar (232 psi)
1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)
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7.2 Mechanische condensafvoeren
MCD – handmatige condensafvoer
Handmatige condens afvoeren MCD worden gebruikt voor het afvoeren van condens van filters en andere vaten
met 1/2” aftapaansluitingen. Om te voorkomen dat condens opnieuw meegevoerd wordt in de luchtstroom raden
we een regelaar van het condens niveau in de filter bowl aan, dat een automatisch sifon vereist.
Technische data
– Materiaal:
– Temperatuurbereik:
– Drukbereik:
– Aansluiting:
– Oliebestendige o-ring

messing
1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)
0 – 16 bar (0 – 232 psi)
R 1/2”

AOK 16B – automatische condensafvoer
AOK 16B wordt voornamelijk gebruikt in filters. Zijn taak is om automatisch condens en olie af te voeren.
Wanneer het condens boven het afvoer niveau komt, stijgt de vlotter, opent de uitlaatopening, en voert het
condens af uit het systeem. Met een handmatige afvoer voor noodgevallen zorgt ervoor dat je de filter kunt
afvoeren en daarmee de automatische werking bevestigd.
Technische data
– Materiaal:
– Temperatuurbereik:
– Drukbereik:
– Aansluiting
– Oliebestendige o-ring

duurzaam plastic, messing
1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)
0 – 16 bar (0 – 232 psi)
R 1/2”
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7.3 Automatische condensafvoer – 20 bar
AOK 20B – automatische condensafvoer
De AOK 20 wordt gebruikt wanneer grotere hoeveelheden condens (tot 300 l/h) automatisch moeten worden
afgevoerd uit filters, drukvaten en cycloonseparatoren. Het is verzekerd van betrouwbare werking tot 20 barg
(290 psig). Wanneer het condens boven het afvoer niveau komt, stijgt de vlotter, opent de uitlaatopening, en
voert het condens af uit het systeem. Wij raden de installatie van de nippel aan, want die verbetert de prestaties
van de AOK 20B
Technische data
– Materiaal:
– Temperatuurbereik:
– Drukbereik:
– Aansluiting
– Oliebestendige O-ring

aluminium legering
1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)
0 – 20 bar (0 – 290 psi)
R 1/2”
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7.4 Tijdgestuurde condensafvoeren
TD16 M – Tijdgestuurde condensafvoer
TD16 M is een condensafvoer waarmee je de condens af
kunt voeren op bepaalde tijden en voor een bepaalde
tijdsduur.
Het doel is om condens af te voeren uit filters of drukvaten.
TD16 M is aanpasbaar volgens verschillende toepassingen,
afvoer frequentie en openingstijd.

Voordelen
– Eenvoudige opening tijdsinstellingen
– Eenvoudige opening frequentie-instellingen
– Geen bewegende delen
– Betrouwbare werking zonder verstopping
en niet gevoel voor buitenomstandigheden
– Testknop
– Waarschuwings-LED voor condens afvalfase
Technische data
– min/max. Temperatuur:
– min/max. Werkdruk:
– Ingang connectie:
– Uitlaat connectie:
– Uitlaat buisdiameter:
– Capaciteit bij 10 bar (145 psi):
– Gewicht

1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)
0 – 16 bar (0 – 232 psi)
R 1/2”
R 1/8”
6 – 8 mm
0,2 – 114 l/h
0,35 kg
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TD16 S – Tijdgestuurde condensafvoer
TD16 S is een condensafvoer waarmee je de condens af
kunt voeren op bepaalde tijden en voor een bepaalde
tijdsduur.
Het doel is om condens af te voeren uit filters of drukvaten.
TD16 S is aanpasbaar volgens verschillende toepassingen,
afvoer frequentie en openingstijd.

Voordelen
– Eenvoudige opening tijdsinstellingen
– Eenvoudige opening frequentie-instellingen
– Geen bewegende delen
– Betrouwbare werking zonder verstopping
en niet gevoel voor buitenomstandigheden
– Testknop
– Waarschuwings-LED voor condens afvalfase
Technische data
– min/max. Temperatuur:
– min/max. Werkdruk:
– Ingang connectie:
– Uitlaat connectie:
– Uitlaat buisdiameter:
– Capaciteit bij 10 bar (145 psi):
– Gewicht

1,5 tot 65ºC (35 tot 149ºF)
0 – 16 bar (0 – 232 psi)
R 1/2”
R 1/8”
6 – 8 mm
0,2 – 114 l/h
0,35 kg
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ECD-B series – Elektronische condensafvoeren 16 bar
De nieuwe generatie elektronische condensafvoeren –
ECD-B series, wordt gebruikt voor de automatische
afvoer van opgehoopt condens uit perslucht systemen.
Uitgangspunt is contactloos meten van de condens die
vervolgens wordt afgevoerd zonder verlies van
waardevolle perslucht.
De condens stroming spoelt constant vuil uit het ventiel.
Dat is waarom een ononderbroken werking
gegarandeerd is.
Een onjuiste zuiger positie is het eerste teken van vuil
dat het ventiel blokkeert. Door het detecteren van een
incorrecte positie wordt er een procedure gestart die de
zuiger weer vrij maakt. Deze procedure verzekerd
veiligheid en een betrouwbare werking van de zuiger. Er
is geen handmatige bediening nodig. Deze procedure
start automatisch.
ECD-B series is gemaakt van een aluminium behuizing
met een plastic cover, die de elektronische onderdelen
beschermt tegen schadelijke omstandigheden.
Voordelen
– Aluminium behuizing
– Geïntegreerde filter opening
– Compact design
– Twee-weg aansluitingen
– Geëloxeerde behuizing
– Contactloze meting
– Direct werkend, zelf zuiverend ventiel
– Geblokkeerde zuiger vrijmaak procedure
– Operationele diagnostische controle
– Waarschuwings LED lamp voor “operationele afvoer”
en “alarm”
– AC versies ( voor DC versies neem contact met ons op
– IP 54 elektrische bescherming
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* Hogere motorvermogen verkrijgbaar op aanvraag.
Neem de desbetreffende klimaatzone bij de dimensionering van jou specifieke ECD afvoer serie:
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EMD 12 series – Elektronische condensafvoeren 16 bar
De nieuwe generatie van elektronische condens afvoeren –
EMD 12 series, worden gebruikt voor de automatische afvoer
van opgehoopt condens uit persluchtsystemen. Uitgangspunt
is contactloos meten van de condens die vervolgens wordt
afgevoerd zonder verlies van waardevolle perslucht.
De condens stroming spoelt constant vuil uit het ventiel.
Dat is waarom een ononderbroken werking
gegarandeerd is.
Een onjuiste zuiger positie is het eerste teken van vuil
dat het ventiel blokkeert. Door het detecteren van een
incorrecte positie wordt er een procedure gestart die de
zuiger weer vrij maakt. Deze procedure verzekerd
veiligheid en een betrouwbare werking van de zuiger. Er
is geen handmatige bediening nodig. Deze procedure
start automatisch.

Neem de desbetreffende klimaatzone bij de dimensionering van jou
specifieke ECD afvoer serie:
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8. Water-olie separator WOS-M serie
WOS-M water-olie separators zijn speciaal ontwikkeld om smeerolie
en condens gegeneerd in persluchtsystemen te scheiden. Als gevolg
van gepatenteerde technologie kan regelmatige service gedaan
worden in 30 seconden zonder reiniging. Scheiding begint in de
“cyclonische drukverlagings kamer” en gaat verder in de “filter
cartridge”. Wanneer de “filter cartridge” volledig verzadigd is kun je
hem gewoon losschroeven en compleet vervangen voor een nieuwe.
Alle condens blijft in de oude cartridge die ook kan worden afgedicht
met een plastic deksel en weggegooid volgens de plaatselijke
richtlijnen en wetten.
Toepassingen
– Persluchtsystemen
– Geschikt voor installatie in compressors

Technische specificatie
Temperatuurbereik 1,5 – 45ºC (max. 65ºC)1)

35 – 113ºF (max. 149ºF)1)

Media

Condens (lucht, water, olie); Non-agressieve stoffen; Niet geschikt voor emulsie

Restoliegehalte

Minder dan 20ppm

Wanneer een van volgende parameters verschijnen:
– 4000 werkuren van de compressor2)
– 12 maanden ongeacht het aantal werkuren van de compressor
Service interval
– De witte polypropyleen vulling geel wordt (geadsorbeerde olie). Tijdens de werking
het gekleurde gebied (geadsorbeerde olie) zich verspreid vanaf de bovenkant van de
cartridge naar de bodem.
1) Max. temperatuur is 65ºC, maar wanneer de temperatuur hoger wordt dan 45ºC dan kunnen de prestaties
verminderen
2) Op de compressor de olie-overdracht is 2,5 mg/m3. Lagere/hogere olie-overdracht betekent evenredig een
langere/kortere levensduur (bijvoorbeeld als de olie-overdracht 5 mg/m3 is vermindert de levensduur naar
2000 werkuren).
Materiaal
Behuizing
Transparante deel

Pa6 30% Glasvezel, Aluminium
Acryl

Fittingen

Staal, geanodiseerd

Afdichting

NBR

Filter materiaal
Binding

Polypropyleen, Actief carbon
Polyurethaan
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Maten
Koude klimaatzone Gemiddelde klimaatzone Warme klimaatzone
15ºC 60%RH
25ºC 60%RH
40ºC 100%RH
WOS-M1

WOS-M2

740

650

370

Max. olie adsorptie (g)

1,23/43,05

1,08/37,8

0,62/21,9

0,57

0,90

1,91

Max. condens debiet (l/h)3

1520

1340

770

Max. olie adsorptie (g)

2,54/88,9

2,23/78,05

1,28/45,2

Max. FAD (Nm3/min)/(scfm)

Max. FAD (Nm3/min)/(scfm)

1,19
1,87
3,96
Max. condens debiet (l/h)3)
3) Maximaal condens volume per condensafvoer, enkele ontlading is 0,125 ltr. Minimum vestiging/rust tijd tussen
2 opeenvolgende ontladingen is 30 sec.
WOS-M1

WOS-M2

Aantal inlaat aansluitingen

1

1

Aantal uitlaat aansluitingen

1

1

Aansluiting type

Push-in fitting voor 8mm slang

A (mm)

483

816

B (mm)

106

106

C (mm)

80

80

D (mm)

335

670

E (mm)

50

50

Onderhoud
Het wordt aanbevolen dat u eens per week checkt of de filter cartridge al verzadigd is. De filter cartridge moet
worden vervangen volgens bovenstaande specificaties. De waterkwaliteit kan ook worden gecontroleerd met
een “olie indicator test papier”. Voor een test set kunt u contact met ons opnemen.

