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VÍTEJTE!

Objevte ekotechnologii s Emifree!

Dovolte,  abychom  Vám  představili  naše  řešení  filtrace.
Přináší čistý vzduch, úspory nákladů a zároveň pozitivní vliv
na životní prostředí.

PROČ?
Moderní  průmyslová  pracoviště  s  kvalitním  vzduchem  vyžadují  sofistikovaná  řešení.  Olejová  mlha
ovlivňuje  nejen  naše  zdraví,  ale  také  bezpečnost  práce.  Proto  bychom  s  Vámi  rádi  spolupracovali
na plnění této výzvy.

O NÁS

Společnost  Emifree  se  sídlem  v  Berlíně  nabízí
technologická  řešení  v  oblasti  filtrace  vzduchu,
separace olejové mlhy a energetické efektivity.

Díky  našim  standardům  kvality  jsme  si  získali
důvěru domácích i zahraničních zákazníků.

Vzhledem k decentralizované architektuře strojů
a automatizaci jsou naše filtrační řešení široce
využívána  především  v  automobilovém
průmyslu,  kde se používají  zejména  obráběcí
stroje.

Kromě  toho  se  naše  systémy  používají  také
v  jiných  oblastech  průmyslu,  jako  jsou
farmaceutický a chemický.

Díky  neustálému  vývoji,  zejména  v  oblasti
inteligentní  řídicí  techniky,  dosahují  naše
výrobky  vysokého  stupně  inovace.  Naše
nejnovější  řešení  je  elektrostatický  filtr  EARIA,
který  je  dokonalým  řešením  i  pro  velmi  malé
částice (kouř).

Těšíme se na vzájemnou spolupráci!

Emifree GmbH Výroba filtračních systémů

 Elektrostatický kouřový filtr



emifree.com  |  Řešení filtrace   |  3

CO CHARAKTERIZUJE NAŠE PRODUKTY?

Zakládáme si na následujících vlastnostech:

INOVATIVNÍ PŘÍSTUP

ECO AIR CLEANER
Mechanický odlučovač mlhy

Integrovaný  automatický  samočisticí  systém zaručuje  stálý
sací výkon při nízkých nákladech na údržbu.

Dlouhá životnost filtračních materiálů zajišťuje udržitelnou
výrobu s nižšími náklady.

Recirkulační  režim  a  komponenty  s  vysokou  energetickou
efektivitou snižují provozní náklady.

Decentralizovaná  architektura usnadňuje  instalaci  jak  pro
nová zařízení, tak pro dovybavení.

EARIA
Elektrostatický filtr

AUTOMATIZACE A FLEXIBILITA 
Kompatibilita  s  průmyslovými  komunikačními  standardy
PROFIBUS a PROFINET Vám umožňuje propojovat naše systémy
s jinými stroji.

Mnoho  způsobů  nastavení umožňuje  použití  pro  rozmanité
aplikace.

Kontrola parametrů v reálném čase zabraňuje neočekávaným
výpadkům a prodlužuje životnost stroje.

KONSTANTNÍ VÝKONNOST

Samočisticí systém zaručuje stálý výkon a rychlost odlučování.
Zapomeňte na častou údržbu a snižte náklady!
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ECO AIR CLEANER

Mechanický odlučovač olejové mlhy

Abychom  splnili  požadavky  na  nízkou  údržbu
a  automatizaci,  vyvinuli  jsme  odlučovač  olejové  mlhy
se  samočisticí  technologií.  Díky  kompaktní  konstrukci
a  kompatibilitě  s  podnikovým  nařízením  je  ideálním
řešením pro práci s obráběcími stroji.

KOALESCENČNÍ EFEKT

Unikátní  design  našeho  turboventilátoru  umožňuje  shromáždění  malých  částic,  takže  je  lze  spojit
do celků a poté jednoduše recyklovat.

SPECIFIKACE

V závislosti na procesu Vám nabízíme vhodné řešení:

• Základní verze: Pro snadnou separaci olejové mlhy,

• Pokročilá verze: S integrovaným samočisticím systémem,

• Prémiová verze: Včetně Automatizace (např. PROFINET, HMI panel).

Přístroj HEPA lze použít pro jemnou filtraci (99,95%).

ECO AIR CLEANER 1200 / 1500 m³/h

Verze Základní Pokročilá Prémiová s HEPA-filtrem (viz. stránka 8)

Označení EAC12-2 / EAC15-2 + CS-X-X + CS-C-F

Rozměry 818 × 466 × 566 mm [d x š x v] 818 × 470 × 961 mm [d x š x v]

Průtok do 1200 / 1500 m³/h

El. připojení 3-fáze 400 V - 50/60 Hz

Výkon 1,5 kW (IE3)

Proud 2,3 A

Třída ochrany IP54

Hlučnost 70 dB

Připojení DN 200 mm (příp. DN 150 mm)

Standardní barva RAL 9002 (příp. jiné RAL barvy)

Hmotnost 94 / 95 kg 95 / 96 kg 110 / 111 kg +  20 kg

Předfiltr ✓ ✓ ✓

Čisticí systém - ✓ ✓

Další ovládací systém - - ✓

Frekvenční měnič - - ✓

Základní verze

Prémiová verze

Pokročilá verze
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ROZMĚRY

s HEPA-filtrem
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Pohled: A

4 × M10
Závěsný hák (M10)

DN 150

Elektromagnetický ventil
vnitřní závit G 1/4"
(Pokročilá verze)

Skříň řízení
(Premium verze)

Čisté medium

A
Znečištěné medium

Zpětná větev oleje k nádrži
vnější závit G 3/4"

H-B 6 připojení
(Premium verze)
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96
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Analogový ukazatel znečištění
(případně elektronický)

Zámek
(k výměně filtru)
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EARIA

Elektrostatický filtr

Pro  splnění  vysokých  požadavků  na  čistý  vzduch  na
pracovišti  jsme vyvinuli  inovativní  samočisticí  a  nenáročný
elektrostatický filtr.

Je  to  efektivní  řešení  pro  separaci  olejové  mlhy,  kouře  a
pachů v různých průmyslových odvětvích.

KORONÁLNÍ VÝBOJ

V  následných  fázích  se  odsávané  částice  nečistot
ionizují a potom se rozptýlí na sběrné desky.

Robustní  konstrukce masivního ionizátoru dosahuje
dlouhou životnost při nízké údržbě.

 

SPECIFIKACE

V závislosti  na vlastnostech a požadavcích procesu si  můžete vybrat
mezi základní a prémiovou verzí.

Obě  verze  nabízejí  filtraci  založenou na  elektrostatickém  principu  a
jsou připraveny pro volitelné samočištění.

Verze  Premium  umožňuje  pohodlné  nastavení  parametrů  přes
dotykový panel Siemens,  stejně jako možné propojení s jinými stroji
přes PROFINET nebo PROFIBUS.

EARIA 1000 m³/h

Verze Základní Prémium

Označení EAR-10-CS-X EAR-10-CS-X

Rozměry 818 × 466 × 566 mm [d x š x v] 818 × 466 × 566 mm [d x š x v]

Průtok nastavitelný, do 1000 m³/h nastavitelný, do 1000 m³/h

Ovládání průtoku přes potenciometr přes ovl. panel

El. připojení 1-fáze 230 V - 50/60 Hz 3-fáze 400 V - 50/60 Hz

Výkon 0,4 kW 0,5 kW

Třída ochrany IP54 IP54

Hlučnost 68 dB 68 dB

Připojení DN 200 mm DN 200 mm

Standardní barva RAL 9002 (příp. jiné barvy) RAL 9002 (příp. jiné barvy)

Hmotnost 120 kg 130 kg

Samočisticí systém ✓ ✓

Ovládání rychlosti ✓ ✓

Kontrolní systém - ✓

Základní verze

Prémium verze
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ROZMĚRY

Sací nástavce
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Závěsný hák (x4)

Hlavní spínač

H-B 6 Připojení

Skříň řízení Ovládací dotykový panel  
(Premium verze)

Signalizace vysokého napětí

Přípojka na čištění G 1/4"

Zpětná větev oleje k nádrži 
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69
0

857

7
5
1

Pohled: A

A
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Připojení sání (viz. níže)
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EARIA PŘÍSLUŠENSTVÍ

Servisní vozíky

Aby  se  zabránilo  běžnému  čištění  modulů,  nabízíme
možnost vyčištění modulu EARIA bez demontáže pomocí
servisního vozíku.

Tím se zvyšuje dostupnost a rychlost zprovoznění systému.
Čištění lze provést během několika minut.

Uživatelsky přívětivý 

Vyčistěte  si  Earia  systém  s  vlastním
servisním vozíkem.

Propojte servisní vozík s Earia jednotkou
pomocí servisního vývodu. A pak již jen
spusťte čisticí program. 

Servisní  vozík  má  v  sobě  zabudované
čerpadlo a tím pádem prohání studený
nebo  ohřátý  aktivní  čisticí  prostředek
přes  jednotku  a  vyčistí  ji.  Znečištěný
prostředek jde zpět do nádrže.

Se  servisním  vozíkem  můžete  snadno
obsluhovat více EARIA systémů.

To vám ušetří čas i peníze!

ECO PŘÍSLUŠENSTVÍ

HEPA-filtr

S vysokými požadavky na filtraci  je obvyklé používat HEPA
filtr, který odstraňuje nejméně 99,95% částic od 0,3 μm.

Z tohoto důvodu máme k dispozici nástavec HEPA-filtr pro
náš odlučovač olejové mlhy ECO AIR CLEANER. V kombinaci s
analogovým  displejem  diferenčního  tlaku  můžete  filtr
vyměnit pouze tehdy, když je to opravdu nutné.

Pro další dotazy nás prosím kontaktujte!

HEPA-filtr
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OSTATNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

ECO AIR CLEANER & EARIA

Pro kompletní instalaci našich filtračních systémů nabízíme celou řadu příslušenství. Výběr příslušenství
naleznete níže.

 

Sací nástavce a sací příruby Stojany, konzole a regály

Sací nástavce a sací příruby slouží
jako rozhraní pro instalaci.

Regály a stojany umožňují instalaci našich systémů
v různých polohách.

Ostatní příslušenství

Pro dokončení instalace nabízíme řadu dalších příslušenství, jako jsou tlumiče vibrací,
svařované trubky, pružné hadice, těsnící kroužky a upínací kroužky.
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SLUŽBY

Instalace a uvedení do provozu

Kromě dodávky našich strojů Vám nabízíme také
instalaci a uvedení do provozu ve Vaší společnosti,
zejména při konkrétních aplikacích.

Optimalizace energetické efektivity

S  ohledem  na  zvyšující  se  náklady  na  energii
a  dodržování  ekologické  rovnováhy,  nabízíme
zlepšení  pomocí  optimalizace  Vašich  již
instalovaných filtrů.

Mezi  ně  patří  například  návrh,  určení
provozního  bodu  a  elektronické  řízení  podle
Vašich požadavků.

 

TECHNICKÁ PODPORA

Měření a analýza aerosolů

Pro správný výběr filtračního řešení je rozhodující
průtokové  a  objemové  měření  ve  spojení
s analýzou aerosolu.

Konzultace

V rámci  technologického  vývoje  s  Vámi  budeme
rádi spolupracovat na nových projektech. 

S  radostí  zvládneme  nové  výzvy  inovativním
způsobem.
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VYBERTE SI SPRÁVNÉ ŘEŠENÍ

Následující návod Vám pomůže lépe se orientovat při výběru filtračního systému.

Kde jsou zdroje znečištění?

Zjistěte, odkud pochází znečištění ovzduší na vašem pracovišti.

Může to být jeden obráběcí stroj nebo periferní proces.

Jaký druh znečištění?

Není vždy snadné vidět nebo cítit znečištěné ovzduší.

V případě pochybností se doporučuje provést aerosolovou analýzu.

Olejová mlha Emulse Olejová mlha Aerosol, kouř

ECO AIR CLEANER

Řešení na míru

EARIA

Mechanický odlučovač
olejové mlhy

Elektrostatický filtr

Průmysl 4.0

Pro automatizaci našich strojů

nabízíme prémiové verze s našimi řídicími systémy.

ZAČNĚTE S NÁMI!




