MIX S.r.l. / Powtech AB

SYSTEM OCH
KOMPONENTLEVERANSER

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE UNI EN ISO 9001

MIX® FILTERTYP “SKY” MED VARUMÄRKET SKYFILTER®
Som komplement till informationen i vår katalog SF7 “SKY SERIES FILTER”, vill vi med bilderna nedan
understryka fördelarna med MIX® filter:

SÄKERHETS
HÄNGLÅS

Filtrets lock är utrustat med
hänglås för att förhindra
oönskad åtkomst

UTVÄNDIGA
DELAR

Utvändiga delar
är tillverkade i
väderbeständiga
material som rostfritt stål
AISI304 och aluminium
för längre hållbarhet

GASCYLINDER

LOCK

Gascylinder som
förhindrar oavsiktlig
stängning av locket

Stort lock i aluminium med
en öppningsvinkel på över
90° för maximal åtkomst
till insidan på SKY Filtret

LUFTDISTRIBUTÖR

Symmetrisk luftdistrubitör för rensningen
av filterelementen som är gjutet i
aluminium för längre hållbarhet

GÅNGJÄRN

Stark och hållbar
konstruktion

VENTILER

Impulsventiler för rensningen av filterelementen
med pneumatisk kontroll som är gjutna
i aluminium för längre hållbarhet
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TILLBEHÖR

CYKLONAVSKILJARE OCH
FÖRAVSKILJARE

Föravskiljaren placeras direkt under filtret och används
för att avskilja luft från damm i ett första steg.
På bilden ses en Cyklonavskiljare monterad på
en Föravskiljaren SFT22E1K.N

KONTROLLPANEL

Kontrollpanel styr impulsventilerna
genom att omforma en elektrisk signal
till en pneumatisk signal
N : Filter med standardkassetter
M : Filter med SKYFILTER®-kassetter
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Uppskattade driftskostnader av tryckluft
beräknat i Euro på ett 18 m² filter.

MINSKAD TRYCKLUFTS FÖRBRUKNING:

När filtermediat typ G eller H (SKYFILTER®) används i kombination med den effektiva filterrensningen
(trycktank / ventiler/luftdistributör) kan arbetstrycket sänkas till 3 - 4 bar. Detta innebär minskade
driftkostnader och minskat slitage vilket leder till längre hållbarhet av filterelementen.

FILTERELEMENT:

I MIX® produktsortiment finns det flera typer av filterelement för olika tillämpningar.

• Alla detaljer som tillverkats i kolstål är förzinkade;
• Stark och hållbar konstruktion för hård användning;
• Avsaknad av elektriska delar inuti filtret och utan magnetventiler på impulsventilerna;
• De flesta komponenter är resultatet av INTERN KONSTRUKTION • FORSKNING • TESTER
AV MIX® PERSONAL, för bästa prestanda och hållbarhet;
• De flesta komponenter är tillverkade i metall och väldigt få plastdelar för en längre
livslängd och kvalitet.
MIX® S.r.l.

41032 CAVEZZO (MO) - Via Volturno, 119/A - ITALY
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www.mixitaly.com - info@mixitaly.com

MIX® Swedish Representative
Powtech AB

Tel: 0510.60960 - Fax: 0510.20346
www.powtech.se - kundtjanst@powtech.se

LÅNG LIVSLÄNGD • ENKELT UNDERHÅLL • KONKURRENSKRAFTIGA PRISER • HÖG KVALITET • SERVICE

Tanken för tryckluft är gjuten
i aluminium för längre hållbarhet
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TRYCKTANK
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