WITAJ!
Poznaj ekologiczną technologię z Emifree!
Z radością przedstawiamy Tobie nasze technologiczne
rozwiązania fltracji, które dają Ci odetchnąć świeżym
powietrzem, zwiekszają Twoje oszędności i jednocześnie
mają pozytywny wpływ na środowisko.

DLACZEGO?
Aktualne wymagania jakości powietrza w przemyśle wymagają wyrafnowanych rozwiązań
technologicznych. Mgła olejowa wpłwa negatywnie nie tylko na nasze zdrowie, ale również
na ogólne bezpieczeństwo pracy. Dlatego też stoimy entuzjastycznie na wyokości tego zadania
i jesteśmy gotowi na współpracy z Tobą.

O NAS
Firma Emifree
z siedzibą w Berlinie oferuje
rozwiązania technologiczne fltracji powietrza
oraz efektywności energetycznej.
Zaufanie naszych międzynarodowych klientów w
nasze produkty potwierdza standardy jakości, które
sobie narzucamy.

Dzięki zdecentralizowanej budowie i automatyzacji
nasze fltry są powszechnie używane w przemyśle
motoryzacyjnym przede wszystkim z obrabiarkami.
Ponadto nasze maszyny stosowane są w wielu
innych branżach takich jak farmaceutyczne i
chemiczne.

Dzięki stałemu rozwojowi, w szczególności w
obszarze inteligentej automatyki, nasze produkty
utrzymują wysoki poziom innowacji. Najnowszym z
nich jest elektrostatyczny fltr EARIA, który jest
również idealnym rozwiązaniem dla najmniejszych
cząsteczek (dym).
Jesteśmy gotowi na współpracę z Tobą!
Emifree GmbH Produkton von Filteranlagen

Elektrostatyczny fltr dymu
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CO CHARAKTERYZUJE NASZE PRODUKTY?
Są one oparte na poniższych cechach:

INNOWACJA
Zintegrowany system samoczyszczenia gwarantuje stałą
moc ssania i niskie koszty utrzymania.
Długa żywotność materiałów fltrujących zapewnia stałą
produkcję oraz redukcję kosztów.
Recyrklulacja powietrza i komponenty z wysoką
efektywnością energetyczną obniżają koszty użytkowania.
Zdecentralizowana architektura ułatwia integracje zarówno
z instniejącymi maszynami, jak i przy nowych instalacjach.

ECO AIR CLEANER
Mechaniczny separator mgły olejowej

AUTOMATYZACJA I ELASTYCZNOŚĆ
Kompatybilność z przemysłowymi standardami komunikacji
PROFIBUS i PROFINET pozwalają kontrolować nasze fltry w sieci
z innymi maszynami
Duża ilość ustawień umożliwia użytkowanie w różnorodnych
zastosowaniach.

EARIA
Filtr elektrostatyczny

Kontrola w czasie rzeczywistym najistotniejszych parametrów
zapobiega niespodziewanym przestojom i przedłuża żywotność
produktu.

STAŁA WYDAJNOŚĆ
Dzięki naszemu systemowi samoczyszczenia uzyskujesz stałą wydajność i współczynnik separacji.
Zapomnij o częstych konserwacjach i zmniejsz swoje wydatki!

Wydajność [%]

100
90

Automatyczne samoczyszczenie

80

System Emifree

70

Tradycyjny system

60
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ECO AIR CLEANER
Mechaniczny separator mgły olejowej
Wychodząc naprzeciw automatyzacji oraz wymaganiom
rzadkiej konserwacji urządzeń stworzyliśmy separator mgły
olejowej z systemem samoczyszczenia. Ze względu na jego
kompatybilność z przemysłowymi protokołami komunikacji
jest on idealnym rozwiązaniem do pracy z obrabiarkami.

EFEKT KOALESCENCJI
Unikalna konstrukcja naszego wentylatora pozwala na powiększanie się na jego powierzchni drobnych
cząsteczek, które są następnie odseparowane do systemu recyrkulacji.

Wersja zaawansowana

SPECYFIKACJA

Wersja Premium Zależnie od właściwości procesu oferujemy Ci odpowiednie rozwiązanie:

• Wersja podstawowa: dla prostej separacji mgły olejowej,
• Wersja zaawanowana: ze zintegrowanym systemem samoczyszczenia,
• Wersja Premium: z automatyką (m. in. PROFINET, panel operatorski).
Wersja podstawowa

Suplement HEPA stosuje się do szczególnie dokładnej fltracji (99.95%).

ECO AIR CLEANER 1200 / 1500 m³/h
Wersja
Numer produktu
Wymiary

Podstawowa

Zaawansowana

Premium

EAC12-2 / EAC15-2

+ CS-x-x

+ CS-C-F

818 × 466 × 566 mm [dł. × szer. × wys.]
3-fazowe 400 V AC, 50/60 Hz

Napięcie zasilania

1,5 kW (IE3)

Moc

2,3 A

Natężenie
Klasa bezpieczeństwa

IP54

Poziom hałasu

70 dB
DN 200 mm (opcjonalnie DN 150 mm)
RAL 9002 (inne kolory są opcjonalne)

Kolor podstawowy
Waga

818 × 470 × 961 mm

do 1200 / 1500 m³/h

Objętość przepływu

Przyłącze rurowe

94 / 95 kg

95 / 96 kg

110 / 111 kg

Filtr wstępny

✓

✓

✓

System samoczyszczenia

-

✓

✓

System automatyki

-

-

✓

Falownik

-

-

✓
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z suplementem HEPA (patrz str. 8)

+ 20 kg

WYMIARY
Widok A

350

DN 150

Mocowania,
4 × M10

20

20

Hak nośny [M10]

420

A
Zanieczyszczone
powietrze

Zawór elektromagnetyczny
wewnętrzny gwint G 1/4"
(wersja zaawansowana)

Czyste powietrze

566

679

Szafa sterownicza
(wersja Premium)

Złącze H-B 6
(wersja Premium)

Spływ oleju,
zewnętrzny gwint G 1/4''
466
818
668

z suplementem HEPA
470

961

Blokada pokrywy
(do wymiany fltra)

Presostat
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EARIA
Elektrostatyczny fltr
W celu spełnienia wysokich wymagań czystego powietrza
w
miejscu
pracy,
stworzyliśmy
innowacyjny
fltr
elektrostatyczny, który dzięki systemowi samoczyszczenia się
nie wymagaja większych konserwacji. Jest on efektywnym
rozwiązaniem do separacji mgły olejowej, dymu i zapachu
w różnorodnych zastosowaniach przemysłowych.

WYŁADOWANIE KORONOWE
W nieustannym procesie fltracji wessane brudne
cząsteczki są jonizowane i przyciągane do płyt
kolektora.
Optymalnie zaprojektowana solidna konstrukcja
masywnych jonizatorów zapewnia długą żywotność
urządzenia przy niskiej konserwacji.

SPECYFIKACJA
Zależnie od charakterystyki i wymagań procesu można wybrać pomiędzy
wersją podstawową a wersją premium.
Wersja Premium

Obydwa warianty zapewniają fltrację elektrostatyczną i są
przygotowane do opcjonalnego wykonywania samoczyszczenia. Wersja
premium pozwala na komfortowe dostosowanie parametrów poprzez
panel operatorski frmy Siemens jak i połączenie z innymi maszynami
poprzez PROFINET czy PROFIBUS.

Wersja
podstawowa

EARIA 1000 m³/h
Wersja
Numer produktu
Wymiary
Objętość przepływu
Ustawienia obj. przepływu
Napięcie zasilania
Moc
Klasa bezpieczeństwa
Poziom hałasu
Przyłącze rurowe
Kolor podstawowy

Podstawowa

Premium

EAR-10-CS-X

EAR-10-CS-X

818 × 466 × 566 mm [dł. × szer. × wys.]

818 × 466 × 566 mm [dł. × szer. × wys.]

ustawialne, do 1000 m³/h

ustawialne, do 1000 m³/h

poprzez potencjometr

Poprzez panel operatorski

1-fazowe 230 V AC, 50/60 Hz

3-fazowe 400 V AC, 50/60 Hz

0.4 kW

0,5 kW

IP54

IP54

68 dB

68 dB

DN 200 mm

DN 200 mm

RAL 9002 (inne kolory są opcjonalne)

RAL 9002 (inne kolory są opcjonalne)

120 kg

130 kg

Filtr wstępny

✓

✓

System samoczyszczenia

✓

✓

System automatyki

-

✓

Waga
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WYMIARY
Widok: A
734

Hak nośny [M10]

392

690

388

Czyste powietrze

350

350
Mocowania, 6 x M10

A
Przełącznik zasilania
Złącze H-B 6

Zawór czyszczenia, G 1/4"
Wskaźnik wysokiego napięcia

751

Przyłącze (patrz poniżej)

Panel operatorski
(wersja premium)

Szafa sterownicza

Spływ oleju,
zewnętrzny gwint G 1''

857

Przyłącza
225
198

450

Mocowania, 8 x M6
119
350

325

350

Mocowania, 8 x M6

200
325

350

350

Wersja pionowa

Wersja pozioma
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AKCESORIA: EARIA
Wózek serwisowy
W celu uniknięcia czasochłonnego konwencjonalnego
oczyszczania modułów, stworzyliśmy wózek serwisowy,
który umożliwia czyszczenie modułów fltrów EARIA
bez ich zbędnego wyjmowania i demontażu.
Dzięki temu czas użytkowania zostaje wydłużony,
współczynnik separacji zwiększony a samo czyszczenie
wykonuje się w kilka minut.

Łatwy w obsłudze
Wypełnij wózek serwisowy przy użyciu
zintegrowanej
pompy
środkiem
powierzchniowo czynnym. Z reguły
może być użyty wstępnie ogrzany środek
czyszczący myjki warsztatowej.
Po napełnieniu zbiornika wózka podłącz
wąż do fltru EARIA i wyczyść go
automatycznie.
Brudny płyn zostanie odprowadzony z
powrotem do drugiego zbiornika.
Posiadając wózek serwisowy wyczyścisz
bezproblemowo wiele fltrów EARIA.
Tym sposobem oszczędzisz swój czas
i pieniądze!

AKCESORIA: ECO
Suplement HEPA
Przy wysokich wymaganiach fltracji, stosuje się fltr HEPA,
który usuwa przynajmniej 99,95% cząsteczek większych niż
0,3 µm. Dlatego też oferujemy suplement HEPA do naszego
separatora mgły olejowej ECO AIR CLEANER.
Dzięki wskaźnikowi zintegrowanego presostatu wymienisz
fltr tylko wtedy, kiedy naprawdę będzie to potrzebne.
Skontaktuj się z nami w razie jakichkolwiek pytań!
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Suplement HEPA

OGÓLNE AKCESORIA
ECO AIR CLEANER & EARIA
Oferujemy ogólne akcesoria do wykonania pełnej instalacji naszych fltrów. Poniżej znajdziesz część z nich.

Puszki i kołnierze

Podstawy i kolumny

Puszki i kołnierze służą jako przyłącza do instalacji
naszych maszyn.

Podstawy i kolumny umożliwiają montaż naszych
maszyn w różnych miejscach.

Inne akcesoria

W celu wykonania pełnej instalacji oferujemy różnorodne akcesoria jak tłumiki wibracji,
spawane rury, elastyczne rury, uszczelki i zaciski.
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USŁUGI
Montaż i uruchamianie
Wraz z dostawą naszych maszyn oferujemy Ci
usługi ich montażu i uruchamiania w Twoim
zakładzie, w szczegółności przy specyfcznych
wymaganiach.

Optymalizacja energetyczna
Biorąc pod uwagę efektywność energetyczną
oraz bilans ekologiczny oferujemy Ci optymalizację
instralacji fltrujących w Twoim zakładzie.
Do tego zalicza się między innymi interpretacje
procesu, determinacje punktu pracy i sterowanie
zgodne z zapotrzebowaniem.

WSPARCIE TECHNICZNE
Pomiary i analizy aerozolu
Oferujemy pomiary przepływu wraz z analizją
aerozolu, co jest niezbędne w odpowiednim
doborze rozwiązań fltracji.

Doradctwo
Wraz z rosnącym tempem technologicznego
rozwoju zdajemy sobię sprawę z istoty współpracy
przy optymalizacji procesów.
Z radością podejmujemy się nowych wyzwań,
realizując je w innowacyjny sposób!
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WYBIERZ WŁAŚCIWE ROZWIĄZANIE
W poniższym poradniku orientujemy Cię do właściwego wyboru systemu fltracji.

Gdzie znajdują się źródła zanieczyszczeń?
Oszacuj źródło zanieczyszczeń powietrza w Twoim zakładzie.
Mogą pochodzić one z jednej maszyny bądź z całego procesu.

Jaki to rodzaj zanieczyszczeń?
Nie jest zawsze łatwo zobaczyć lub poczuć zanieczyszczenia powietrza.
W razie wątpliwości ich scharakteryzowania zaleca się przeprowadzić analizę aerozolu.

mgła olejowa

emulsja

mgła olejowa

aerozol, dym
EARIA

ECO AIR CLEANER

Rozwiązanie indywidualne

Mechaniczny separator mgły olejowej

Elektrostatyczny fltr

Przemysł 4.0
Dla automatyzacji naszych maszyn
oferujemy wersje premium z naszym systemem sterowania.

DOŁĄCZ DO NAS!
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