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Kompakt | Tyst | Högeffektiv

Används av världens ledande tillverkningsföretag sedan 1969

Filtermist oljedimavskiljare eliminerar oljedimma, oljerök och luftföroreningar 
hos tusentals företag över hela världen. Med mer än 200.000 enheter i drift 
är man marknadsledande inom området.  För en bättre arbetsmiljö!

Oljedimavskiljare
FÖR EN BÄTTRE ARBETSMILJÖ
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Protecting People
Renare, säkrare och mer
produktiva arbetsmiljöer! 

Mail: staff@partille-tool.se  Tel:   031-387 14 00

Filtermist användare inkluderar bl.a: Kontaktuppgifter:

ABB
AEG
Airbus Industrie
BAE Systems
Black & Decker
BMW
Borg Warner
Bosch
Caterpillar
Cincinnati Milacron
Daewoo
Dana Corporation
Doosan

Eaton Corporation
Fiat
Ford
GE
General Motors
Hardinge
Honda
Husqvarna
Hyundai
Ingersoll Rand
John Deere
Kawasaki
Koyo

Lufthansa
Makino
Mercedes Benz
Mitsubishi
Nissan
NSK
Okuma
Panasonic
Philips
Peugeot-Citroën
Renault
Ringhals
Rolls Royce

Samsung
Scania
Siemens
Timken
Toyota
TRW
Volkswagen
Yamazaki Mazak
Zanussi
Zeiss

Din återförsäljare:

  www.partille-tool.se          

GENERALAGENT SVERIGE   

Den kompakta S serien med kapacitet 
mellan 180m³/h till 950m³/h

Samtliga versioner finns även 
i rostfritt utförande.

FX
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Filtermist FX serie består av fyra modeller med  
kapacitet mellan 1250m³/h to 2750m³/h

Förfilter typ CyklonUnderhållsatser Efterfilter F-Monitor

Rostfritt - för extra 
krävande miljöer

FX

Filtermist är världsledande tillverkare av oljedimavskiljare - för alla behov

Filtermist tillhandahåller en mängd olika tillbehör för alla situationer

Underhållssatser, polyeterkuddar, 
ljuddämparfilter finns i färdiga 
satser beroende på behov.

Typ FKT för löpande underhåll
Typ SKT för underhållsservice

Används där stoft och spånor 
bildas tillsammans med oljedim-
man vilka måste separeras innan 
luften kommer in i oljedimav-
skiljaren. Högeffektiv rening och 
enkel tömning. Monteras tillsam-
mans med oljedimavskiljaren. 

Typ AFA/AFB används där behov 
finns för rening av oljerök, stoft-
partiklar mm. 

Typ S-Fusion är utvecklat för raka 
oljor i kombination med Filter-
mist oljedimavskiljare.

Övervakningsenhet som samlar 
data från Filtermist-enheten 
baserad på driftförhållanden 
samt driftstid och presenterar 
kontinuerligt detta med tydliga 
färger på panelens framsida. 
Röd = Servicebehov 
Grön = Full drift
Kan även kopplas till övervak-
ningscentral.

För använding inom livsmedels-
industrin, tvättanläggningar eller 
andra extra krävande miljöer 
finns alla modeller i rostfritt 
utförande.

FX4002, FX5002, FX6002, FX7002
-Energieffektiva IE3-motorer
-Upp till 17% minskad elförbrukning
-Kraftfulla enheter för krävande applikationer
-Omfattande utbud av tillbehör 
-Kapacitet 1250m³/h till 2750m³/h
-F-monitor övervakningsystem som tillval

S200, S400, S800
-Mycket hög filtreringsförmåga
-Snabbfäste till trumman, ännu enklare service
-Effektivare ljuddämpardesign, lägre ljud
-IE3-motorer
-Kapacitet 180 - 800 m3/h
-F-monitor övervakningsystem som tillval



Monteringsalternativ

Filtermist CSX är en flyttbar enhet 
försedd med cyklon för användning 
tillsammans med oljedimavskiljare. 
Cyklonen är extra väl lämpad 
för användning i applikationer 
där stora stoftmängder kan 
uppstå. Exempelvis blött och 
oljigt slipdamm, stoft och 
spånor. Cyklonen är försedd med 
automatisk tömning och kompakt 
format med bibehållen effektivitet. 
Försedd med låsbara hjul. Stora 
öppningsbara inspektionsluckor 
för lätt åtkomst vid service och 
rengöring.

Kompletteras med Filtermist-aggregat av typ 
FX5002, FX6002 eller FX7002 efter behov.

Golvstativ

Ny teknik ställer nya krav. Bearbetning tillsammans med kyl- och skärvätskor 
under höga tryck och varvtal skapar finfördelad oljedimma som normal filter-
utrustning inte kan hantera. Genom en helt ny konstruktion uppnås mycket 
höga krav på rening. Samtidigt som mängden återförd skär-/kylvätska ökar, 
minskar mängden partiklar som efterfiltret ska ta om hand. 

Under processen används undertrycket att återföra en viss mängd av oljan från efter-
filtret. Filtermist-enheter med centrifugeringsteknik och mycket noga utformade delar 
gör att oljedimman ändrar karaktär och ansamlas i droppar. De kvarvarande resterna 
av oljedimman och rök fångas upp i S-Fusion efterfiltret som tack vare funktionsprin-
cipen bibehåller höga flöden. Passar speciellt high speed CNC-maskiner av typen swiss 
machines samt slipningsprocesser. Litet underhållsbehov jämfört med andra tekniker.
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Specialanpassad för raka oljor och högtryckstillämpningar

Efterfilter för raka oljor - oljedimma och oljerök

Direkt-
montering 
på maskin

CSX Mobilt 
stativ med in-
byggd cyklon

Golvstativ

Stativ för 
montering på 

maskin

Världsledande konstruktion 
och prestanda - 
för en bättre arbetsmiljö

Vikten av att eliminera oljedimma
i arbetsmiljön

• Oljedimma och oljerök är skadligt för hälsan
• Oljedimma orsakar risker i arbetsmiljön, hala golv och kan tränga in i och skada elektrisk utrustning  
• Oiljedimma som sugs in i fasta ventilationssystem och rör kan utgöra en potentiell brandrisk 
• Arbetsmiljöverket har tagit fram regler för systematiskt arbetsmiljöarbete, vilket ska bedrivas i alla företag  
• Filtermist-enheterna hjälper till att minska energikostnader genom att renad luft kan återcirkuleras 
• Oljedimavskiljning är det mest effektiva sättet att förbättra arbetsmiljön och återvinna skärvätska

Filtermist har gått i spetsen för lösningar 
för att bekämpa föroreningar av oljedim-
ma i närmare 50 år. Med mer än 200.000 
enheter i daglig drift i mer än 60 länder, 
har företaget etablerat sig som det främ-
sta valet för oljedimavskiljning i hela värl-
den. Tekniken har förfinats och är idag 
branschledande.

Lös ett arbetsmiljöproblem 
Våra oljedimavskiljare renar luften för 
verkstadsanställda världen över. Tack vare 
våra avskiljare tas den annars så skad-
liga oljedimman och det blöta dammet 

från bearbetningsmaskinerna om hand. 
Förorenad luft som annars hade hamnat 
i den anställdes lungor men också läckt ut 
till omgivande atmosfär.

Återvinn skärvätskor
Den uppsamlade oljan kan dessutom 
återvinnas och cirkuleras tillbaka auto-
matiskt. Under ett års drift kan en Filter-
mistenhet avskilja stora mängder olja och 
skärvätska som kan återföras till maskinen. 
Det finns avsevärda miljövinster att göra 
och stora pengar att spara.

Minska energiåtgången
Hos många av våra kunder reduceras ener-
giåtgången genom att den uppvärmda el-
ler kylda inomhusluften inte behöver släp-
pas ut, utan kan återcirkuleras i lokalen. 
Det är inte ovanligt att kunder kan minska 
sitt friskluftsintag med upp till 40% om 
processluften renas vid källan. Något som 
sparar enorma summor varje år i energi.

Bevisad erfarenhet ►

Filtermist oljedimavskiljare är sannolikt den oljedimavskiljare på marknaden som 
kräver minst underhåll och service. Tack vare sin beprövade, enkla, robusta och 
förfinade konstruktion med ett minimum av rörliga delar blir driftsäkerheten 
mycket hög. Kräver endast rengöring och filterbyte vid behov beroende på 
driftförhållanden. Service utförs mycket enkelt på plats och kräver ingen special-
kompetens. Inga filterkassetter som ska bytas, inga komplicerade inbyggda ren-
göringssystem som återfinns hos andra konstruktioner. Jämfört med centralins-
tallationer förekommer inte heller rördragning med tillhörande rengöringsbehov.

1  Mycket effektiv, hög och konstant filtration av oljedimma och rök 

2  Mycket hög driftsäkerhet och låga underhållskostnader.

3  Minskar förbrukning av skärvätska - återföres till maskinen.

4  Renad processluft kan återcirkuleras i lokalen - minskad energiförbrukning.

5  Förbättrar arbetsmiljön och ökar säkerheten på arbetsplatsen.

     

Hur Filtermist oljedimavskiljare arbetar ►

Golvstativ finns i olika utföranden 
beroende på tillämpning och typ av 
maskin. Stativen är justerbara i höjd 
och levereras i sektioner för enkel 
transport. Klarar även höga laster, 
såsom större Filtermist-enheter med 
samtidig montering av cyklon eller 
Vortex förfilter. Även komplettering 
av efterfilter blir enkelt med golvstativ 
som kan placeras där takhöjden 
är bättre. Stativet är avsett för 
fastbultning i golv och har förborrade 
hål. Placeringen gör att man uppnår 
god åtkomst vid service och underhåll.

CSX Mobil oljedim-
avskiljare med cyklon

Direktmontering

Genom sin låga vikt och kompakta 
utförande lämpar sig Filtermist-
enheterna mycket väl för 
direktmontering på maskin.Med 
direktmontage sparar man värdefull 
golvyta. 

För enkel sidomontering 
finns ett antal olika alternativ. 
Sidomontering direkt på maskinen 
ger god åtkomst vid service och 
underhåll. 

Finns i olika utföranden för både 
S- samt FX-serien och beroende 
på modell kan utrustningen 
kompletteras med för- eller 
efterfilter typ cyklon, AFA samt 
S-Fusion. 

Maskinstativ

Bearbetning tillsammans med 
kyl- och skärvätskor under höga 
tryck och varvtal skapar fler 
skadliga partiklar som ställer 
helt nya krav på filtrering. 
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