
PRODUKTEGENSKAPER

När kondensatet flödar genom 
Kondensreningsverket filtreras oljan bort av 
en serie filterelement.

De oljeabsorberande filterelementen 
kombinerar olika teknologier för att få mindre 
än 10 ppm oljerestprodukter i det slutliga 
skedet.

SEPREMIUM 2 är en kostnadseffektiv, 
högpresterande lösning för mindre 
tryckluftanläggningar.

SEPREMIUM 2 sitter i sitt eget väggfäste 
(ingår som standard). Service utförs genom 
att släppa slangarna, lyfta ur hela enheten ur 
fästet och sätta i en ny enhet.

KOMMERSIELLA FÖRDELAR

SEPREMIUM 2
Kondensreningsverk för kompressorer med kapacitet upp till 2 m3/min.
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• Separerar alla typer av kompressorsmörjmedel
• Kompakt design
• Testventil och provflaska för provtagning av oljerester som standard
• SEPREMIUM har ingen sedimentreservoar, därför bildas ingen bakterietillväxt
• Konsultera JORC för kundspecifika märkningar/dekaler

TEKNISKA FÖRDELAR

• Högpresterande filtermateria
• Enkel, snabb och ren installation och serviceprocess
• Framgångsrik rening av såväl mineraliska oljor som syntetiska oljor och emulsioner
• Fästmaterial och väggfäste inkluderas
• Slanganslutningar i mässing för snabb och enkel installation

Den innehåller inga lösa filterelement, serviceprocessen är ren och smidig.

Slangkopplingar I mässing gör det enkelt att koppla till och från enheten.



PRODUKTSPECIFIKATIONER

Max kompressorkapacitet     2 m3/min (70 cfm)
Max oljeadsorption                2 liter
Högpresterande vitt filterelement   1 st
Aktivt kolfilterelement           1 st
Anslutning inlopp                    1/2"
Anslutning utlopp                  1/2"
Testventil                                 Ja
Behållarens material              ABS
Behållarens färg                      Svart
Lockets färg                             Grå
Testkit inkluderat                   Ja
Målvärde oljerestprodukter 
vid testventil                           <10 ppm

SEPARERING AV:

Ja
Ja
Ja
Ja

Mineraliska oljor                                       
Syntetiska oljor                                          
Stabila kondensatemulsioner                  
Polyglycol, Roto-Inject, Sigma Mol*

*Konsultera JORC för specifika filterelement och/eller 24/7 appliceringar.

SEPREMIUM 2
Kondensreningsverk för kompressorer med kapacitet upp till 2 m3/min.
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DIMENSIONER

Holding bracket

Inlet connection

Outlet connection

TEST valve

Sample bottle included

e

 
eu

JORC är certifierad enligt NEN-EN-ISO 9001:2015
Informationen som tillhandahålls i detta dokument antas vara korrekt och tillförlitligt. Men inget ansvar antas för dess användning eller för eventuella 
intrång i patent eller andra personers rättigheter, vilket kan bero på användningen. Dessutom förbehåller sig Jorc rätten att revidera information utan 
föregående meddelande och utan att ådra sig någon skyldighet.
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