BELKI productoverzicht

Dieptebedbandfilter 7.10

Olieafscheider 321

Magneetfilter 5.13 A

Olieafscheider 200 LS

Centraal systeem
voor KSS

Het BELKI productengamma voorziet in alle behoeftes

BELKI produceert en levert apparatuur voor de filtratie van vloeistoffen en de scheiding van vreemde
stoffen. Dit kunnen stand-alone apparaten, OEM-producten of centrale systemen zijn, waarvan
talrijkemachines in een fabrieks aanwezig zijn.

Standaardproducten met Belki knowhow bieden unieke en klantgerichte
oplossingen voor het filtreren van procesvloeistoffen

Zelfs met het basisassortiment van hoogwaardige Greentech-producten wordt de behandeling van
procesvloeistoffen efficiënter en zuiniger voor klanten. De primaire toepassingen zijnkoelsmeermiddelen
en wasvloeistoffen tijdens het ontvetten en verwijderen van olie.
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Tel +49 (0) 2452 10651-27
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Overzicht

Olieafscheiders

Diepbedbandfilter

De BELKI olieafscheider wordt gebruikt om vreemde oliën af
te scheiden van procesvloeistoffen zoals koelsmeermiddelen,
ontvettingsbaden en andere vloeistoffen die worden gebruikt met
vreemde olie. De BELKI olieafscheider kan als machinegerelateerde
permanente installatie, of mobiel op transportwagen, voor het
reinigen van meerdere machines worden gebruikt.

Een diepbedbandfilter is een veelzijdige en betrouwbare filter voor
filtratie van vloeistoffen. Een Belki diepbedbandfilter kan worden
gebruikt voor een aantal procesvloeistoffen zoals bijvoorbeeld de
filtratie van slijpvloeistoffen, koelvloeistoffen enontvettingsbaden.

Voordelen:

• Optimaal gebruik van het filtermedium

• Zelfregelende zuigeenheid die effectief van het oppervlak zuigt
• De afzuigeenheid volgt automatisch de niveauverschillen in de
tank

• Het zacht transport van de vloeistof resulteert in een hoge mate
van olieafscheiding
• Eenvoudig in te stellen zodat er alleen olie naar de
verzamelcontainer loopt

Voordelen:
• Vermijden van overlopen

• Efficiënte filtratie op vol vermogen

• Met de geïntegreerde papieropwikkeling is het filterpapier
gemakkelijk te verwisselen

• Gemaakt van roestvrij staal; dit zorgt voor minimaal onderhoud
en een lange levensduur
Standaardcapaciteit: 50-500 l/min.

• Gemaakt van roestvrij staal en mogelijkheid om meerdere
afzuigeenheden aan te sluiten
Standaardcapaciteit:
1-25 m2 oppervlak

Magneetfilter

Centrale systemen

De magnetische fijne filtratie van procesvloeistoffen is
bijzonder efficiënt in de filtratie van vloeistoffen met deeltjes uit
slijpprocessen en de bewerking van gietijzer. De magnetische filter
wordt gebruikt bij het reinigen van bijv. koelsmeermiddelen, snijolie
en waswater.

De centrale systemen van BELKI zijn aangepast aan de behoeften
van de klant,omdat we weten dat er vaak specifieke behoeften
en er zijn problemen bestaan. Daarom heeft BELKI zich
gespecialiseerd om de noodzakelijke aanvullende uitrusting snel
en efficiënt te ontwikkelen Indien nodig wordt het centrale systeem
ook aan de situatie ter plekke aangepast.

Voordelen:
• De filtratie gebeurt zonder verbruiksartikelen en met minder
energieverbruik

• Filtratie van zeer fijne deeltjes, met hoge filtratiezuiverheid en
hoge prestaties
• Efficiënt voor gietijzer, waarbij zich ook grafietdeeltjes aan
ferritische deeltjes binden en daardoor afgezet worden

• De controle van de intervallen voor de bandvoeding en
cyclustijden zorgt voor een optimale droogtijd van de filterkoek.

• Gemaakt van roestvrij staal; dit zorgt voor minimaal onderhoud en
een lange levensduur
Standaardcapaciteit: 200-1000 l/min.
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Avantages:
• Verlenging van de levensduur van procesvloeistoffen
• Minder onderhoudstijd tijdens de productie
• Verbetering van de productkwaliteit

• Schonere werkomgeving en minder afval

• Gemaakt van roestvrij staal, dit zorgt voor minimaal onderhoud
en een lange levensduur
= Beter bedrijfsresultaat

Standaardtanks: 3-15 m3

