
PRODUCTEIGENSCHAPPEN

De PURO-CT serie olie/waterscheiders 
scheidt olie van condensaat, 
gegenereerd door persluchtsystemen. 
Door het condensaat langs de 
elementen te leiden wordt op 
efficiënte wijze de olie van het 
condensaat gescheiden.

De PURO-CT maakt gebruik van 
olieadsorberend filtermateriaal om de 
olie van het condensaat te scheiden. 
De levensduur van het eerste filtratie-
element wordt bepaald door de 
hoeveelheid olie die verwijderd 
wordt, niet door de hoeveelheid 
condensaat die verwerkt dient te 
worden.

COMMERCIËLE VOORDELEN

PURO-CT
Olie/waterscheiders
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• Werkt in combinatie met alle typen JORC condensaataftappen
• Drie modellen, voor compressor capaciteiten tot 15 m3/min, waardoor voor elk systeem 

de juiste olie/waterscheider geselecteerd kan worden
• Mogelijkheid tot toepassing van private label, deksel verkrijgbaar in meerdere kleuren
• Bespaar op vrachtkosten, het grootste model kan met pakketdienst verstuurd worden

TECHNISCHE VOORDELEN

Het actieve koolelement wordt toegepast om de laatste onzuiverheden te verwijderen 
zodat de doelwaarde van een restgehalte van minder dan 10 PPM aan olie in het 
condensaat behaald wordt.

Het professionele ontwerp van de PURO-CT is uiterst compact en de elementen zijn 
lichtgewicht teneinde de ergonomie bij het uitvoeren van onderhoud in acht te nemen. 
Messing aansluitingen verzekeren een stevige verbinding op de in- en uitlaten.

• Kleine behuizing door compact ontwerp
• Lichte en eenvoudige wisseling van elementen
• Simpele installatie en onderhoudsprocedure
• Testfles en testkraan om zelf een indicatie te krijgen van de restwaarde olie
• Overstroom indicatie



CT 3 (3 m3/min.) CT 7 (7 m3/min.)

<10 ppm <10 ppm

TECHNISCHE SPECIFICATIES

3

1/2"(1)
1/2"
Ja

Ja
PPC
Ja

Grijs
Zwart

Model
Restwaarde olie

Max. olie opname (in liters)

Inlaat aansluiting (messing) 
Uitlaat aansluiting (messing) 
TEST kraan (messing)

Overstroom indicatie
Behuizing materiaal
Compleet recyclebaar

Behuizing kleur
Standaard deksel kleur

SCHEIDING VAN:

Ja
Ja
Ja
Ja

Minerale smeermiddelen
Synthetische smeermiddelen
Stabiele emulsies* 
Polyglycol smeermiddelen*

*Speciale elementen vereist, neem hiervoor contact met ons op

AANVULLENDE INFORMATIE

Alle PURO-CT modellen zijn geschikt voor gebruik in combinatie met niveaugestuurde 
condensaataftappen, tijdsgestuurde condensaataftappen, vlotteraftappen en manueel 
afgetapt condensaat. 

Neem contact met ons op voor: *Compressorcapaciteiten groter dan 15 m3/min.

* Oplossingen voor specifieke (polyglycol) smeermiddelen
* Test kit om zelf juiste type element te bepalen
* Private label en kleuropties van de PURO-CT
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Tel: +31 45 5242427

info@jorc.nl 
www.jorc.eu

JORC is NEN - EN - ISO 9001:2015 gecertificeerd
De hierbij verstrekte informatie wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Nochtans wordt geen verantwoordelijkheid genomen voor het 
gebruik, of voor enige schending van octrooien of rechten van anderen welke uit het gebruik kunnen voortvloeien. Bovendien behoudt de fabrikant 
zich het recht voor om informatie zonder bericht noch enige verplichting te herzien.

JORC Industrial  
Pretoriastraat 28 
NL-6413 NN Heerlen 
Nederland




