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ČISTÁ SÍLA RMF SYSTEMS

NEJVYŠŠÍ ÚČINNOST

RMF nabízí extrémně účinné (jemnost od 0,5 

mikronů) systémy pro hloubkovou filtraci olejů 

pro snadnou instalaci v obtoku nebo off-line. 

Tyto systémy výrazně snižují kontaminaci olejů 

a mají velkou jímací kapacitu nečistot a vody. 

RMF nabízí kompletní řešení pro monitorování 

stavu olejových náplní ve strojích od jednot-

livých senzorů až po komplexní monitorovací 

systémy.

MÉNĚ PROSTOJŮ

Moderní stroje jsou stále složitější a výrobní 

tolerance mezi pohyblivými částmi se snižují. 

Důsledkem toho je, že i mikroskopické částice 

v oleji mohou způsobit vážné poškození vašich 

strojů. Filtry RMF jsou extrémně účinné a od-

straňují z oleje kontaminaci částicemi menších 

než 1 mikron a vodu, čímž zabraňují poruchám 

způsobených opotřebením komponentů stroje.
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RMF SYSTEMS (RMF) PŘEDSTAVUJE KOMPLEXNÍ A ÚČINNÉ ŘEŠENÍ PRO ČISTOTU,  ÚDRŽBU 
A MONITOROVÁNÍ STAVU OLEJŮ. KONTAMINOVANÝ OLEJ JE HLAVNÍ PŘÍČINOU PORUCH 
NA PRŮMYSLOVÝCH A MOBILNÍCH HYDRAULICKÝCH SYSTÉMECH. ŘEŠENÍ RMF SYSTEMS 
CHRÁNÍ STROJE PROTI KONTAMINACI ČÁSTICEMI ČI VODOU. ČISTÝ OLEJ PRODLUŽUJE 
ŽIVOTNOST STROJŮ I OLEJŮ, SNIŽUJE MNOŽSTVÍ I DÉLKU PROSTOJŮ KVŮLI PORUCHÁM 
NEBO ÚDRŽBĚ. VÝSLEDKEM JSOU NIŽŠÍ NÁKLADY A VYŠŠÍ PROFIT.
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RMF SYSTEMS 
V KOSTCE

FAKTA O FILTRECH RMF
    Jemnost filtrů od 0,5 mikronu
    Velká jímací schopnost nečistot
    Velká filtrační kapacita díky       
    filtraci přes více než 200 vrstev
    Shopnost jímat vodu
    Široký výběr filtračních       
    elementů z různých materiálů

VÝHODY
    Neovlivňují nepříznivě viskozitu  
    ani jiné parametry oleje
    Neodebírají aditiva
    Snižují rychlost procesu oxidace
    Omezují tvorbu kyselin
    Šetří náklady

MONITOROVÁNÍ STAVU
    Sledování kódu čistoty
    Sledování množství vody
    Sledování degradace oleje

OCHRANA PRO ÚSPORU NÁKLADŮ

Filtry RMF nepřetržitě odstraňují nečistoty 

z oleje ve stroji. Hlavní systémový filtr potom 

funguje pouze jako nouzový filtr a proto se 

životnost těchto drahých filtrů výrazně 

prodlužuje.

MÉNĚ VÝMĚN OLEJE

Výměna oleje je nutná pokud dojde k che-

mické degradaci oleje způsobené zejmé-

na procesy oxidace. Nečistoty a důsledky 

přítomnosti znečištění se významě podílí na 

procesu oxidace oleje. Přítomnost vody v oleji 

také urychluje proces oxidace oleje. Filtry 

RMF odstraňují jak znečištění, tak i vodu, což 

prodlužuje životnost oleje.

ŘEŠENÍ PRO UDRŽITELNOST

Stále přísnější předpisy k ochraně životního 

prostředí při výměnách, skladování a likvidaci 

olejů vedou k nárůstu nákladů údržby.  S filtry 

RMF snížíte frekvenci výměn oleje a tím i ná-

klady na výměny. Méně výměn oleje znamená 

méně prostojů i méně rizik spojených s jejich 

výměnou.

MONITOROVÁNÍ STAVU OLEJE

Obtokové a off-line filtry RMF jsou konstruo-

vány pro připojení čítače částic či přesný 

odběr vzorků pro laboratorní rozbory. To vám 

dává možnost přímého měření znečištění 

oleje za provozu stroje přímo v terénu nebo 

podrobnou analýzu v laboratoři. Díky tomu 

získáte klíčové informace pro řízení údržby.

PŘISPÍVÁ 

K OCHRANĚ

ŽIVOTNÍHO

PROSTŘEDÍ
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AIR CONDITIONERS
ZAVZDUŠŇOVACÍ FILTRY
ZAVZDUŠŇOVACÍ FILTRY RMF JSOU DOSTUPNÉ V RŮZNÝCH PROVEDENÍCH PRO ŠIRO-
KOU ŠKÁLU APLIKACÍ. JSOU VHODNÉ PRO HYDRAULICKÉ AGREGÁTY, MAZACÍ SYSTÉ-
MY, PRO PŘEVODOVKY, NÁDRŽE NA MAZIVA, PALIVA ČI BIOPALIVA.

KONDENZACE V NÁDRŽÍCH

Hydraulické a mazací oleje se musí chránit 

před znečištěním a vodou. Nádrže s olejem 

musí většinou být schopny dýchat, tím je 

však umožněn vstup vodní páry a částic 

nečistot do stroje. Kolísání teploty způso-

buje, že zdušná vlhkost v nádrži konden-

zuje, voda pak kontaminuje olej a může 

tak způsobit mechanické poškození stroje. 

Mokrý olej rychleji oxiduje.

FILTRACE A SUŠENÍ V JEDNOM KROKU

Obyklé provedení odvětrání nádrží zabraňu-

je vniku pouze velkých částic do stroje 

a umožňuje, aby vlhkost obsažená ve 

vzduchu volně procházela. Zavzdušňovací 

filtry RMF si umí poradit s obojím, proto 

stroj může dýchat čistý a suchý vzduch. 

Nejprve vzduch prochází přes granule Z-R 

gelu, které vzduch vysuší. Poté prochází 

přes skládaný filtr ze syntetických vláken 

ve výměnném spin-on filtru, kde jsou zachy-

ceny i mikroskopické částice. Vzduch, který 

jde do nádrže s olejem je čistý a suchý.

MONITOROVÁNÍ

Zachycení vlhkosti v Z-R gelu lze pozo-

rovat změnou barvy granulí. Mění barvu 

z rubínově rudé (aktivní) do světle oranžové 

(na výměnu). Granule Z-R gelu jsou snadno 

vyměnitelné a nezávadné. Stav částicového 

filtru lze sledovat pomocí volitelného pod-

tlakového indikátoru Filter Minder.

KDY MAJÍ BÝT POUŽITY?
    Jsou zřejmé problémy 
    s vlhkostí a vodou
    V náročných provozních   
    podmínkách
    Stroje a převodovky 
    s problémy s kondenzací
    Pro prevenci poruch 
    a opotřebení

PROČ MAJÍ BÝT POUŽITY?
    Snižují úroveň kontaminace  
    oleje
    Prodlužují životnost olejů 
    a přísad v oleji
    Eliminují vznik koroze způso-
    bené kondenzací vlhkosti
    Snižují prostoje strojů
    Redukují oxidaci oleje
    Snižují náklady na údržbu
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AKTIVNÍ

VYMĚNIT
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Specifikace ACM61R ACL93R ACL96R ACL96RV

Výška (mm) 135 150 210 210

Průměr (mm) 68 96 96 96

Připojení 3/8" BSP vnitřní 3/4” BSP vnitřní 3/4” BSP vnitřní 3/4” BSP vnitřní

Množství ZR gelu (ml) 100 300 600 600

Adsorpční kapacita (g) 29 86 172 172

Max. průtok vzduchu (l/min) 50 700 700 300

Hmotnost (kg) 0,4 0,9 1,1 1,1

Zpětné ventily Ano Ne Ne Ano

Účinnost filtru 3µm 3µm 3µm 3µm

Filtry ACM/ACL - lehká řada

Filtry KL - těžká řada
Specifikace KL93R KL96R KL96RV KL121R KL121RV KL122R KL122RV

Výška (mm) 177 238 238 280 280 391 391

Průměr (mm) 96 96 96 130 130 130 130

Připojení (vnější závit) 3/4” BSP 3/4” BSP 3/4” BSP 1 1/4” BSP 1 1/4” BSP 1 1/4” BSP 1 1/4” BSP

Množství ZR gelu (ml) 300 600 600 1000 1000 2000 2000

Adsorpční kapacita (g) 86 172 172 288 288 576 576

Max. průtok vzduchu (l/
min) 700 700 300 1500 400 1500 400

Hmotnost (kg) 1,2 1,5 1,5 2,7 2,7 4,0 4,0

Zpětné ventily Ne Ne Ano Ne Ano Ne Ano

Účinnost filtru 3µm 3µm 3µm 3µm 3µm 3µm 3µm
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ZAVZDUŠŇOVACÍ FILTRY RMF 

• Servisovatelné odolné zavzdušnovací filtry pro všechny druhy aplikací
• Středová nerezová trubka pro nejtěžší průmyslové prostředí (filtry KL)
• Z-R gel - vysoká účinnost vysoušení a nezávadnost
• Vysoce účinné 3 μm vyměnitelné spin-on filtry částic ze syntetických vláken
• Zpětné ventily na pružinky (0,01 bar) pro delší ochranu stroje (volitelně)
• Snadná instalace na stroje díky široké škále adaptérů a příslušenství
• Kombinace ZR gelu s aktivním uhlím pro zachycování olejových par a zápachu (volitelně)
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Specifikace TDB96R TDB96RV TDB121R TDB121RV

Výška (mm) 243 243 267 267

Průměr (mm) 100 100 130 130

Připojení (vnější závit)

3/4” BSPP
3/4” NPT*
1” BSPP
1” NPT

3/4” BSPP
3/4” NPT*
1” BSPP
1” NPT

1” BSPP
1” NPT

1 1/4” BSPP
1 1/4” NPT*

1” BSPP
1” NPT

1 1/4” BSPP
1 1/4” NPT*

Množství ZR gelu (ml) 600 600 1000 1000

Adsorpční kapacita (g) 172 172 288 288

Max. průtok vzduchu (l/
min) 700 300 1500 400

Hmotnost (kg) 1,1 1,1 2 2

Zpětné ventily Ne Ano Ne Ano

Účinnost filtru 3µm 3µm 3µm 3µm

Filtry Titan

Spin-On filtry
Specifikace KL60 KL90 KL120 KL120S

Materiál filtru Skelné vlákno 3µm

Materiál těla filtru Ocel 0,5 DKP 7124 AISI 316

Připojení (vnitřní závit)  M20x1,5 3/4” BSP 1 1/4” BSP 1 1/4” BSP

Plocha povrchu (cm2) 415 754 2116 2000

Kapacita  (g) 3,2 6 16,5 16,5

Max. průtok vzduchu (l/
min)

1266 @24,5 
mbar

1600 @28 
mbar

3950 @ 32 
mbar

3950 @ 32 
mbar

Výška (mm) 60 60 100 132

Průměr (mm) 69 98 130 128

Účinnost filtru β₃ = 200 β₃ = 200 β₃ = 200 β₃ = 200

Servisní sady

Náhradní náplně
Objednací kód Objem Adsorbent

RZR300 300 ml ZR gel

RZR600 600 ml ZR gel

RZR1000 1000 ml ZR gel

RZR2000 2000 ml ZR gel

RZR25KG 25 kg / cca 33 l ZR gel

RAC300 300 ml Aktivní uhlí

RAC600 600 ml Aktivní uhlí

Objednací kód ZR-Gel Spin-on

KIT100 100 ml KL60

KIT300 300 ml KL90

KIT600 600 ml KL90

KIT1000 1000 ml KL120

KIT2000 2000 ml KL120

Kompletní sada nahradních dílů obsahuje balení 

ZR gelu, spin-on filtr, těsnění a pěnový filtr. 

* - na vyžádání
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PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ZAVZDUŠŇOVACÍ FILTRY

Adaptéry RMF Oil-Demister jsou speciálně navrženy tak, aby zabránily úniku olejové mlhy nebo kapének 
oleje ven ze stroje přes odvětrání nádrže. Oil-Demister se skládá z vnějšího hliníkového tělesa s chladící-
mi žebry a instaluje se pod zavzdušňovací filtr, uvnitř je trubice se štěrbinami pro srážení olejové mlhy. 
Při prostupu olejové mlhy Oil-Demistorem se mlha spojuje do kapiček oleje, které stékají po vnějším 
obvodu tělesa a jsou vedeny zpět do nádrže přes otvory ve spodní části adaptéru. 

OIL-DEMISTER 140 210

Rozměry (mm) 140x60 210x60

Hmotnost (kg) 1,03 1,25

Připojení - dole 3/4” BSP 3/4” BSP

Připojení - nahoře 3/4” nebo 1 1/4”   BSP 3/4” nebo 1 1/4”   BSP

Průtok vzduchu (l/min) 1000 1000

Adaptér pro zachytávání olejové mlhy

Filter Minder
Filter Minder je podtlakový indikátor pro sledování stavu 
zanesení filtru částic. Filter Minder je kombinací vizuálního 
ukazatele se stupnicí a elektrického spínače. Ukazatel 
signalizuje úroveň zanesení filtru proporcionálně vůči 
dosaženému podtlaku v systému. Když ukazatel dosáhne 
červené zóny, sepne kontakt a může tak vyslat signál, který 
upozorní obsluhu stroje. Uzamčená poloha na nejvyšší 
zarážce musí být resetována ručně. Filter Minder může být 
instalován do různých přípojných nástavců či adaptérů.

FILTER MINDER

Standardní kalibrace 2 to 8,7 kPa

Indikace 100% zanesení 5,0 kPa

Indikace 25% zanesení 1,5 kPa

Připojení nahoře 3/4” nebo 1 1/4”   BSP

Spínané napětí Max. 300 VDC

Spínaný proud Max. 1,2 A

Proud Max. 0,5 A

Přípojné nástavce
RMF nabízí řadu přípojných nástavců a montážních přírub pro nádrže strojů a hydraulických agregátů. Všechny montážní příruby jsou stan-
dardizované dle DIN-24557/2. Tyto přípojné nástavce / příruby umožňují jednoduchou a rychlou montáž zavzdušňovacího a offline filtru bez 
nutnosti svařování, vrtání apod.

KL75

Adaptér pro sud

2” BSP na sud
3/4" BSP vnitřní pro zavzd. filtr
1/2” BSP vniřní
1/8” BSP vnitřní pro Filter Minder

KL92

Montážní příruba pro 
hydraulický agregát

3/4" BSP vnitřní pro zavzd. 
filtr

KL1202

Montážní příruba pro 
hydraulický agregát

1 1/4" BSP vnitřní pro zavzd. 
filtr

KL95

Montážní příruba pro hydraulický 
agregát se vstupem pro indikátor

3/4" BSP vnitřní pro zavzd. filtr
1/8” BSP vnitřní pro Filter Minder

KL1205

Montážní příruba pro hydraulický 
agregát se vstupem pro indikátor

1 1/4" BSP vnitřní pro zavzd. filtr
1/8” BSP vnitřní pro Filter Minder

KL91 SR

Dvojitý přípojný nástavec 
pro hydraulické agregáty pro 
připojení off-line filtrace

3/4" BSP vnitřní pro zavzd. filtr
2x 1/2” BSP vnitřní
1/8” BSP vnitřní pro Filter Minder

KL91

Montážní příruba pro hydr. 
agregát se vstupem pro filtraci

3/4" BSP vnitřní pro zavzd. filtr
1/2” BSP vnitřní
1/8” BSP vnitřní pro Filter Minder

KL1201

Montážní příruba pro hydr. 
agregát se vstupem pro filtraci

1 1/4" BSP vnitřní pro zavzd. filtr
1/2” BSP vnitřní
1/8” BSP vnitřní pro Filter Minder

KLS91

Nástavec pro hydraulický agregát

3/4" BSP vnější/vnitřní pro zavz. filtr
1/8” BSP vnitřní pro Filter Minder

KLS201

Nástavec pro hydraulický agregát

1 1/4” BSP vnější/vnitřní pro zav. filtr
1/8” BSP vnitřní pro Filter Minder



VÝHODY OFF-LINE FILTRŮ RMF
    Snížení nákladů na provoz
    Extrémně čistý olej díky           
    vysoké účinnosti filtrace
    Stacionární provedení pro
    čistý olej jednou provždy
    Velká jímací kapacita nečistot
    Velká jímací kapacita vody
    Kompaktní těleso se snadnou  
    údržbou    
    Dlouhá životnost oleje
    a komponent stroje

OFF-LINE JEDNOTKY
OLU A & OLU B
EXTRÉMNĚ ÚČINNÁ FILTRACE

OFF-LINE JEDNOTKY OLU VYŘEŠÍ KONTAMINACI OLEJE VAŠEHO SYSTÉMU PŘÍMO 

U ZDROJE. KROMĚ PEVNÝCH ČÁSTIC JSOU TYTO FILTRY SCHOPNY ODSTRANIT 

Z OLEJE I VODU. HLOUBKOVÁ FILTRACE RMF ZNAMENÁ MÉNĚ PORUCH, MÉNĚ 

OPRAV A MENŠÍ OPOTŘEBENÍ KOMPONENT STROJŮ. FILTRAČNÍ JEDNOTKY RMF 

JE MOŽNÉ INSTALOVAT NA PRAKTICKY JAKOUKOLIV PRŮMYSLOVOU APLIKACI.

Jednotky RMF pro hloubkovou radiální 

mikrofiltraci jsou charakteristické vysoce 

účinnými filtračními elementy s jemností 

od 0,5 mikronu. V případě potřeby jsou 

k dispozici další provedení filtrů, které 

vyhovují libovolné aplikaci. OLU jednotky 

jsou k dispozici s jedním nebo více filtrační-

mi tělesy ve dvou délkách - 300 a 600 mm.

PROVOZ

OLU jednotky lze snadno instalovat na 

nové i stávající stroje a zařízení. Integro-

vaným čerpadlem s motorem se olej čerpá 

z nádrže do filtrační jednotky. Po přefiltro-

vání se olej vrací do zpět nádrže. 

OLU jednotky mohou pracovat, i když stroj 

není v chodu. Výměna filtračního elemen-

tu v jednotce OLU nijak neovlivní provoz 

stroje.

PŘÍNOSY

Je všeobecné známé a ověřené, že více 

než 80% poruch hydraulických strojů 

a zařízení je způsobeno kontaminací oleje. 

OLU  vyřeší kontaminaci oleje nečistotami 

a vodou již u zdroje a jednou provždy. Vaše 

stroje budou pracovat spolehlivěji a efektiv-

něji. Zároveň se zabraňuje degradaci oleje 

vlivem katalytické reakce vody a pevných 

částic, což významně prodlužuje životnost 

olejů.
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Specifikace OLU1A OLU1B OLU2A OLU2B OLU4A OLU4B

Nominální průtok (l/min) 2,1 4,2 4,2 8,4 8,4 16,3

Počet filtračních těles 1 1 2 2 4 4

Max. teplota oleje 80°C

Max. tlak v tělese 20 bar

Vstupní připojení 3/8” BSP vnitřní 1/2” BSP vnitřní 1/2” BSP vnitřní 1/2” BSP vnitřní 1/2” BSP vnitřní 3/4” BSP vnitřní

Výstupní připojení 1/2” BSP vnitřní 1/2” BSP vnitřní 1/2” BSP vnitřní 1/2” BSP vnitřní EW 22 L EW 22 L

Napájení elektromotoru* 230 / 400 VAC, 3 fáze, 50 Hz

Čerpadlo** (cc) 1,6 3,2 3,2 5,8 5,8 12

Spotřební materiál 30HX, 30NX, 
30GXX

60HX, 60NX, 
60GXX

30HX, 30NX, 
30GXX

60HX, 60NX, 
60GXX

30HX, 30NX, 
30GXX

60HX, 60NX, 
60GXX

Tlak pro otevření obtoku 6,2 bar (při protitlaku 0 bar)

Pojistný ventil čerpadla 15 bar

Max. objem oleje ve stroji (l) ± 1350 ± 2700 ± 2700 ± 5400 ± 5400 ± 10800

Materiál tělesa filtrů Anodizovaný hliník

Kompatibilita kapalin Hydraulické oleje dle ISO 2943

Materiál těsnění Buna-N (standard) nebo Viton (volitelné)

Hmotnost cca (kg) 14 18 21 30 39 61

Výška (mm) 428 734 428 720 523 820

Šířka (mm) vč. mont. desky 324 324 340 340 335 345

Hloubka (mm) vč. mont. desky 189 189 312 312 494 494

Off-line filtrační jednotky OLU

Varianty provedení:
* elektromotor - 255/460 VAC 3 fáze 60 Hz, 230/110 VAC 50/60Hz 1 fáze, 24 VDC a další
** speciální čerpadla a čerpadla s nižším/vyšším objemem jsou k dispozici na vyžádání

Volitelné příslušenství:
ovládání (start/stop s motorvou ochranou), záchytná vana, těsnění Viton, elektronický 
diferenční manometr, snímač měření kvality oleje, příprava pro čítač částic, magnetický 
předfiltr, ohřev oleje, předfiltr na odstraňování vody H2O Sorb a další

Kontaktujte INTRIBO na adrese info@intribo.com nebo volejte  +420 273 160 601  pro 
nabídku a zjištění dostupnosti.
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Tlakový indikátor zanesení filtru 
a vzorkovací ventily minimess 

ve standardním provedení
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OLUA & OLUB

OBTOKOVÉ JEDNOTKY
BPU A & BPU B
JEDNOTKY RMF PRO OBTOKOVOU FILTRACI JSOU SPECIÁLNĚ NAVRŽENÉ PRO APLI-
KACI NA MOBILNÍCH HYDRAULICKÝCH STROJÍCH A POHONECH. JEDNOTKA JE BEZ 
ČERPADLA, PRO  ČERPÁNÍ OLEJE VYUŽÍVÁ SYSTÉMOVÉHO ČERPADLA. PRŮTOK 
JE ŘÍZEN POMOCÍ SPECIÁLNĚ NAVRŽENÉHO INTEGROVANÉHO TLAKOVÉHO 
ŘÍDÍCÍHO VENTILU.

Obtoková jednotka RMF odebírá z hlavního 

systému pouze malé množství oleje pro 

vlastní filtraci a díky tomu nemá žádný vliv 

na funkci hlavního systému. Jednotky BPU 

a filtrační elementy jsou uzpůsobené pro 

použití na minerálních a biologicky od-

bouratelných olejích, které se u mobilních 

systémů používají nejčastěji.

Obtokové jednotky BPU mohou být také 

vybaveny filtry absorbujícími vodu nebo 

elementy různých druhů tak, aby vyhovo-

valy jakémukoli konkrétnímu požadavku.

Odborníci z RMF Systems získali v průběhu 

let bohaté zkušenosti s čištěním hydrau-

lických strojů a pohonů - napomáhají 

k udržení jejich čistoty, prodlužují jejich 

životnost a snižují náklady na jejich provoz. 

ÚSPĚŠNÉ APLIKACE         
    Rypadla
    Kolové nakladače
    Lesnické stroje
    Asfaltovací stroje
    Míchačky a betonpumpy
    Zařízení pro letadla 
    pro pozemní podporu
    Kombajny
    Zemědělské stroje

10
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Specifikace BPU05A BPU1A BPU1B BPU2A BPU2B

Materiál tělesa filtru Anodizovaný hliník

Materiál těsnění NBR nebo FPM

Nominální průtok (l/min) 1,4 2,1 4,2 4,2 8,4

Tlak pro otevření obtoku 6,2 bar (při protitlaku 0 bar)

Spotřební materiál 20HB 30HX, 30NX, 
30GXX

60HX, 60NX, 
60GXX

30HX, 30NX, 
30GXX

60HX, 60NX, 
60GXX

Minimální prostor nad tělesem 
pro výměnu filtru (mm) 300 400 700 400 700

Pracovní tlak ventilu pro řízení 
průtoku (min. - max.) 12 - 420 bar

Max. tlak v tělese 20 bar

Max. teplota oleje 80°C

Indikátor zanešení Tlakoměr (0 - 10 bar)

Pojistný ventil čerpadla  (bar) 15

Vstupní připojení 1/4’’ BSP vnitřní

Výstupní připojení 1/2’’ BSP vnitřní

Max. objem oleje ve stroji (l) ± 500 ± 750 ± 1500 ± 1500 ± 3000

Kompatibilita kapalin Hydraulické oleje dle ISO 2943

Hmotnost cca (kg) 5,0 6,0 10,0 13,0 18,0

Výška (mm) 301 401 706 410 706

Šířka (mm) vč. mont. desky 190 340 394

Hloubka (mm) vč. mont. 
desky 178 230,5

By-Pass filtrační jednotky BPU

Volitelné příslušenství: 
těsnění FPM, elektronický diferenční manometr, záchytná vana, předfiltr na odstraňování vody H2O Sorb, příprava 
pro čítač částic a další.

Kontaktujte INTRIBO na adrese info@intribo.com nebo volejte  +420 273 160 601  pro nabídku a zjištění dostupnosti.

11
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GOLU OFF-LINE JEDNOTKA
OFF-LINE JEDNOTKA GOLU JE TAKÉ ZNÁMÁ JAKO “OBR”. GOLU JE VELKÉ FILTRAČNÍ 

TĚLESO, KTERÉ TVOŘÍ JEDEN CELEK S ČERPADLEM, MOTOREM A ELEKTRICKÝM OVLÁ-

DACÍM PANELEM. JEDNOTKA JE PLUG&PLAY ŘEŠENÍ. PRO FUNGOVÁNÍ STAČÍ POUZE 

ZAPOJIT ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ, SACÍ A VÝTLAČNÉ VEDENÍ OLEJE.

Off-line jednotku GOLU lze snadno připojit 

k novým i stávajícím strojům a zařízením. 

Integrovaným čerpadlem v off-line jednotce 

je čerpán olej z olejové nádrže přes filtrační 

element a přefiltrovaný olej se 

vrací zpět do nádrže. Filtrační 

elementy jsou dostupné v 

různých porozitách, aby vyho-

vovaly každé aplikaci. Mohou 

být použity i elementy jímající 

vodu. 

GOLU

GOLU je speciálně navržena pro 

průmyslové hydraulické a ma-

zací systémy. Ocelové zubové 

čerpadlo s vysokou odolností 

je určené pro oleje s viskozitou 

v rozpětí 12 cSt až 800 cSt. 

Pro GOLU jsou na výběr filtrační elementy 

od 1 do 12 mikronů. Aplikací filtračního 

elementu pro jímání vody se sníží 

obsah vody v oleji, prodlouží se život-

nost přísad, omezí se oxidace oleje 

a zabrání se korozi komponent. 

ON-LINE SLEDOVÁNÍ

Jednotka GOLU je z výroby při-

pravena na instalaci doplňkových 

snímačů pro on-line sledování 

stavu oleje jako je CMS (senzor 

pro monitorování znečištění oleje), 

OQS (senzor pro měření kvality 

oleje) a OQD (Displej pro zobrazení 

parametrů kvality oleje) včetně od-

povídajích převodníků a napájení.   

12

POUŽITÍ
GOLU lze použít na hydraulických 
agregátech, mazacích systémech 
velkých točivých strojů, nádržích 
na olej, velkých převodovkách 
a zásobnících na biopaliva. 
GOLU úspěšně používají v ocelář-
ském, automobilovém průmys-
lu, ve výrobě papíru a celulózy 
či energetice.

FAKTA O GOLU
    Jeden filtrační element ze skel-
ného mikrovlákna dokáže odstra-
nit až 1 kg nečistot z oleje
    Jeden filtrační element pro 
absorbci vody dokáže odstranit 
až 4 litry vody z oleje.

+420 273 160 601 • www.intribo.com
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JEDNOTKA GOLU3C
GOLU3C JE NEJVĚTŠÍ A NEJVÝKONNĚJŠÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKA OD RMF. 

JEDNOTKA JE OSAZENA TŘEMI FILTRAČNÍ ELEMENTY S POROZITOU 1 AŽ 

25 MIKRONŮ. JEDNOTKA MŮŽE BÝT KOMBINOVÁNA S ČERPADLEM PRO FILTRACI 

OFF-LINE. NA VÝBĚR JE K DISPOZICI JE NĚKOLIK VARIANT MOTORU A ČERPAD-

LA. JEDINÁ VĚC, KTEROU JE TŘEBA ZAJISTIT, JE PŘIPOJENÍ HYDRAULICKÝCH 

A ELEKTRICKÝCH PŘÍPOJEK.

GOLU3C je speciálně navržena pro 

průmyslové aplikace a může pracovat 

s průtoky až do 1500 l/min. GOLU3C 

je předučená pro velké mazací nebo 

hydraulické systémy. Robustní ocelové 

těleso je vhodné i do nejtěžších provoz-

ních podmínek. Jednotka je dodávána 

s vizuálním i elektrickým měřením tlakové 

ztráty. 

Standardní provedení nemá obtok, ale 

obtok je volitelný. Jednotku je možné 

osadit i elementy absorbujícím vodu.  

Výměna filtračních elementů je snadná, 

víko lze zdvihnout pomocí šroubovacího 

mechanizmu a potom lze víkem otáčet.

VÝHODY SYSTÉMŮ GOLU
     Snižuje kontaminaci 
     pevnými částicemi 
     Udržuje nízké hodnoty 
     kódu čistoty  
     Snižuje kontaminaci oleje 
     vodou
     Zkracuje časy odstávek strojů 
      Snižuje rychlost oxidace oleje 
     Prodlužuje životnost strojů  
     a zařízení 
     Snižuje náklady na údržbu 
     a provoz strojů

13



+420 273 160 601 • www.intribo.com

CHYTRÉ OFF-LINE JEDNOTKY
“SMART” JEDNOTKA OLU-S JE NOVÁ GENERACE JEDNOTEK RMF, KTERÁ ÚSPĚŠNĚ 

KOMBINUJE  HLOUBKOVOU FILTRACI PRO HYDRAULICKÉ A MAZACÍ OLEJOVÉ 

SYSTÉMY S JEDNOTKOU CMS A USPOKOJÍ VAŠI POPTÁVKU PO ŠPIČKOVÉ FILTRACI 

A ON-LINE SLEDOVÁNÍ STAVU OLEJE VE STROJI. 

JEDNA EKONOMICKÁ INSTALACE

Chytré jednotky OLU umožňují pro-

vozovatelům strojů udržet hydrau-

lický olej čistý a sledovat úroveň 

znečištění v reálném čase jedním 

ekonomickým zařízením. 

Integrovaný senzor CMS pro moni-

torování stavu oleje lze kombinovat 

s celým spektrem filtračních jedno-

tek z nabídky RMF.

KONFIGURACE

Chytré jednotky RMF OLU-S jsou speciál-

ně navrženy pro průmyslové hydraulické 

systémy a jednotku je možné osadit jed-

ním nebo více filtračními tělesy. OLU-S lze 

snadno použít na nové nebo stávající hy-

draulické stroje využí tak všechny výhody 

účinné filtrace RMF a CMS v jedné instalaci. 

CMS je k dispozici v různých provedeních. 

14 +420 273 160 601 • www.intribo.com
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VARIPURE
VARIPURE OD RMF SYSTEMS JE NEJPOKROČILEJŠÍ MOBILNÍ FILTRAČNÍ JEDNOTKA 

PRO ABSOLUTNĚ ČISTÝ OLEJ PŘI PŘEČERPÁVÁNÍ A OFF-LINE FILTRACI.

VariPure má robustní ergonomicky navržený  

rám a velké kola pro snadný pohyb na všech  

druzích povrchu. Jednotka má velkou odní-

matelnou úkapovou vanu, která zabraňuje 

úniku oleje a snadno se vyprazdňuje.

Robustní a tiché ocelové zubové čerpad-

lo nabízí účinný zdroj pro přečerpávání 

a pracuje s širokým rozsahem viskozit 

od 12 cSt do 800 cSt. Díky tomu je jednotka 

předurčena na širokou škálu kapalin. Vnitřní 

pojistný ventil v čerpadle chrání zařízení 

před přetlakem.

Výkon čerpadla je možné řídit frekvenčním 

měničem, který umožňuje plynule nasta-

vit otáčky elektromotoru na požadovanou 

úroveň s příslušným průtokem oleje.

VariPure se osazuje dvěma filtračními 

elementy 60G s filtry ze skelného vlák-

na  s možností výběru porozit v rozmezí 

od 1 do 12 mikrometrů. Prvky absorbující 

vodu jsou dostupné ve stejných porozitách.

Jednotka je vybavena vizuálně-elek-

trickým měřením tlakové ztráty, který 

ukazuje saturaci filtru a automaticky 

vypne přístroj, pokud jsou filtrační 

elementy zaneseny. Ve standardu 

jsou vzorkovací místa Minimess pro 

připojení čítače částic a odběr vzorků 

oleje. Jednotka je dodávána s hadicemi. 

Na jednofázové jednotky je volitelně k dis-

pozici samočinně navíjecí kabel.

15

KDE LZE POUŽÍT
    Automobilový průmysl
    Výroba z plastů
    Průmyslové aplikace

KDY MÁ BÝT POUŽIT 
    Systémy s různou viskozitou
    Pro rychlý proplach

PROČ MÁ BÝT POUŽIT
    Když je k dispozici omezený čas
    Pokud není možné stálé 
    napojení filtrů

SPECIFIKACE 
     Čerpadlo 25 ccm / ot
     Nastavitelné otáčky
     750-2000 RPM
     Průtok 18 až 50 l/min
     Pojistný ventil nastaven na  
     tlakovou ztrátu 6 bar
     K dispozici s jednofázovým  
     a třífázovým napájením   
     motoru
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FILTRAČNÍ ELEMENTY
PODSTATA ÚČINNOSTI FILTRACE RMF SYSTEMS SPOČÍVÁ V UNIKÁTNÍCH FILTRAČNÍCH ELEMENTECH. 

NA VÝBĚR JSOU ELEMENTY SE SCHOPNOSTÍ JÍMAT ČÁSTICE NEČISTOT MENŠÍ NEŽ 0,5 MIKRONU. 

RMF SYSTEMS NABÍZÍ ŠIROKOU ŠKÁLU VYSOCE ÚČINNÝCH FILTRAČNÍCH ELEMENTŮ RŮZNÝCH PORO-

ZIT, Z  RŮZNÝCH MATERIÁLŮ FILTRAČNÍHO MÉDIA I TĚSNĚNÍ PRO KOMPATIBILITU S RŮZNÝMI DRUHY 

KAPALIN. ŠIROKOU NABÍDKU DOPLŇUJÍ ELEMENTY KOMBINUJÍCÍ JÍMÁNÍ VODY A PEVNÝCH ČÁSTIC.

CELULÓZOVÉ ELEMENTY

Celulózové filtrační elementy RMF pro hloubkovou filtraci mají jedinečný design - několik stovek vrstev spe-

ciální celulózy na perforované středové trubce je zárukou absolutní filtrace oleje. Olej prochází jednotlivými 

vrstvami filtru, kdy každá vrstva celulózy funguje jako jemný filtr, nečistoty se tak zachycují nejen na povrchu, 

ale ve všech vrstvách v celé hloubce filtračního elementu. Vláknitá celulóza je také schopna absorbovat vodu, 

takže filtr kromě nečistot z oleje odstraní i vodu. Unikátní celulózové elementy RMF jsou mimořádně účinné 

a mají velkou kapacitu pro jímání nečistot.

ELEMENTY ZE SKELNÉHO VLÁKNA

RMF Systems vyrábí řadu filtračních ele-

mentů ze skelných vláken s jemností od 

1 mikronu do 12 resp. 25 mikronů (v závis-

losti na typu filtru). Filtrační elementy ze 

skelných vláken (skládaná konstrukce) jsou 

mimořádně efektivní a mají velkou jímací 

kapacitu nečistot. Tyto filtrační elementy 

jsou obzvláště vhodné pro převodové oleje, 

kde vysoká viskozita oleje omezuje použití 

celulózových elementů.

ELEMENTY ABSORBUJÍCÍ VODU

RMF Systems nabízejí speciálně navržený 

kombinovaný filtrační element Water Sorb, 

který absorbuje vodu a zachytává částice. 

Konstrukce kombinuje vrstvy polymerů 

mezi vrstvami skelných vláken a tvoří tak 

jedinečné médium pro odstranění vody 

i pevných částic.

SPIN-ON ELEMENTY ABSORBUJÍCÍ 

VODU

RMF Systems vyrábí speciálně navržený 

spin-on filtr H2O Sorb pro absorpci vody 

a jímání částic. Tento filtrační element 

s jemností 20 mikronů je vyroben z média, 

které obsahuje vodu absorbující polymer, 

který chemicky váže vodu. Jediný element 

dokáže absorbovat až 500 ml vody. 



Typ filtru
NBR těsnění

Typ filtru
FPM těsnění

Délka  
elementu

Nominální 
průtok

Jímací kapacita 
nečistoty

Průměrná 
váha

Jímací kapacita 
voda

20HB 200 mm 1,4 l/min 25 g 0,5 kg 100 ml

30HB 30HV
300 mm 2,1 l/min 40 g 0,8 kg 150 ml

30NB 30NV

60HB 60HV
600 mm 4,2 l/min 80 g 1,2 kg 350 ml

60NB 60NV

Celulózové 0,5μ elementy
• Radiální mikrofiltrace přes více než 200 vrstev celulózy s extrémní účinností β4(c) ≥ 10000
• Max. viscozita při nominálním průtoku 180 cSt (Δp = 6,2 bar)
• Kompatibilita s minerálními oleji a HEES (pro jiné kapaliny nás kontaktujte)
• Max. teplota 80°C

Elementy z mikrovlákna 30 a 60 série
• Anorganické mikrovlákno pro efektivní filtraci s minimální tlakovou ztrátou
• Jádro z korozivzdorné oceli, těsnění NBR nebo FPM (kompatibilní se syntetickými oleji a HFC
• Max. viskozita 800 cSt, max. tlak 10 bar (do kolapsu)
• Kompatibilita s minerálními oleji, HEES, HFC, HFD (pro jiné kapaliny nás kontaktujte)
• Provozní teploty -25°C až +110°C

300 mm elementy OLU*A, BPU*A
Typ filtru
NBR těs.

Typ filtru
FPM těs.

Poro-
zita 

Účinnost 
filtru 

Jímací kap.
nečist.

30G1B 30G1V 1 μm β4(c) > 1000 230 g

30G3B 30G3V 3 μm β5(c) > 1000 269 g

30G6V 6 μm β7(c) > 1000

30G10V 10 μm β10(c) > 1000

600 mm elementy OLU*B, BPU*B
Typ filtru
NBR těs.

Typ filtru
FPM těs.

Poro-
zita 

Účinnost 
filtru 

Jímací 
kap.nečist.

60G1B 60G1V 1 μm β4(c) > 1000 465 g

60G3B 60G3V 3 μm β5(c) > 1000 535 g

60G6V 6 μm β7(c) > 1000

60G10V 10 μm β10(c) > 1000

Elementy ze skelného mikrovlákna 92G
• Skelné mikrovlákno s kovovou oporou pro efektivní filtraci při vysokém průtoku
• Materiál těsnění NBR nebo FPM pro širokou škálu aplikací, průměrná hmotnost 1,25 kg
• Plocha filtru 4,95 m2, diferenční tlak pro výměnu 2 bary, max. tlak 8,6 bar (do kolapsu)
• Max. viskozita při nominálním průtoku 800 cSt
• Kompatibilita s minerálními oleji, HEES, HFC (pro jiné kapaliny nás kontaktujte)
• Provozní teploty -40°C - +110°C

Typ filtru
NBR těsnění

Typ filtru
FPM těsnění Porozita Účinnost 

filtru Jímací kapacita

92G01B 92G01V 1 μm β1(c) > 200 527 g

92G03B 92G03V 3 μm β3(c) > 200 634 g

92G06B 92G06V 6 μm β6(c) > 200 893 g

92G12B 92G12V 12 μm β12(c) > 200 1054 g

Elementy 92A ze skelného mikrovlákna a vodu absorbujícího polymeru
• Skelné mikrovlákno s kovovou oporou + Super Absorption Polymer (SAP)
• Plocha filtru  4,89 m2, průměrná hmotnost 5,6 kg
• Kompatibilita kapalin s minerálními oleji (pro jiné kapaliny nás kontaktujte)
• Provozní teploty -40°C - +110°C (NBR) / -25°C - +120°C (FPM)

Typ filtru
NBR těsnění

Typ filtru
FPM těsnění Porozita Účinnost 

filtru
Jímací kapacita 

nečistoty
Jímací kapacita 

vody
92A06B 92A06V 6 μm β6(c) > 200 884 g ± 4000 ml

92A12B 92A12V 12 μm β12(c) > 200 1043 g ± 4000 ml

17

Materiál filtru Typ filtru
FPM těsnění

Délka  
elementu Porozita Účinnost 

filtru 
Jímací kapacita 

nečistoty
Jímací kapacita 

voda

Skelné vlákno a vodu  
absorbující polymer

30A5V 300 mm 5 μm β5(c) > 200 205 g ± 350 ml

60A5V 600 mm 5 μm β5(c) > 200 415 g ± 720 ml
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JEDNODUCHÝ PROVOZ

Postup odstraňování vody je založen 

na vakuovém odpařování uvnitř vakuo-

vé komory při maximální teplotě 60 °C. 

Odstranění částic nečistot je dosaženo 

pomocí ověřených filtrů RMF. Vakuové 

jednotky nevyžadují nepřetržitý dohled, 

jakmile jsou správně připojené a uvedené 

do provozu, je čištění oleje poloautoma-

tické. Vakuové separační jendotky neod-

straňují ani nepoškozují aditiva v oleji.

 

Požadovanou teplotu oleje je možné 

regulovat nastavením na termostatu, který 

je součástí integrovaného ohřívače oleje. 

Plnění a vyprázdnění vakuové komory je 

plně automatický proces řízený průmys-

lovým PLC. Jediným manuálním krokem je 

vyprazdňování zásobníku s odstraněnou 

kondenzovanou vodou. Plnění zásobní-

ku kondenzátem je hlídáno plovákovým 

spínačem, který vypne vakuovou jednotku 

po dosažení maximální hladiny.

ODSTRANĚNÍ VODY, PLYNU A ČÁSTIC 

Jednotky pro vakuovou separaci vody od-

straňují kapalné, plynné a pevné znečištění, 

které přispívá ke zkrácení životnosti stroje. 

Kontaminace vodou, plyny a pevnými čás-

ticemi výrazně zvyšuje náklady na 

údržbu a přispívá k nežádoucímu poš-

kození nebo k úplnému selhání stroje. 

Jednotky Mini Water Vac a Maxi Water Vac 

chrání stroje  před opotřebením, porucha-

mi nebo závažnými haváriemi. 

Vakuové separátory RMF přispívají k 

ochraně životního prostředí tím, že snižují 

spotřebu olejů a předchází vzniku 

nebezpečných odpadů spolu s dalšími 

náklady a problémy.

KDE MOHOU BÝT POUŽITY?    
    Papírenský průmysl
    Ocelářský průmysl
    Lodní aplikace
    (bagry/rypadla)
    Strojírenský průmysl
    Těžební průmysl
    Tunelovací stroje

KDY MAJÍ BÝT POUŽITY?
    Nepřetržitý průnik vody
    Zvýšený obsah plynů
    Obecné problémy s vodou
    a znečištěním

PROČ MAJÍ BÝT POUŽITY?
    Efektivní odstraňování vody,  
    plynů a částic znečištění
    Prodloužení životnosti oleje
    Prevence vzniku odpadu
    Minimalizace vzniku koroze
    Snižuje vodivost oleje
    Snižuje provozní náklady strojů

VAKUOVÉ DEHYDRÁTORY
VAKUOVÉ DEHYDRÁTORY RMF JSOU JEDNOTKY PRO VAKUOVOU SEPARACI VODY A PLYNŮ Z OLE-

JŮ,  KTERÉ MOHOU BÝT PŘÍMO APLIKOVANÉ NA RŮZNÉ TYPY STROJŮ. JEDNOTKY JE MOŽNÉ 

POUŽÍT NA VĚTŠINĚ TYPŮ OLEJŮ, JAKO JSOU MAZACÍ, HYDRAULICKÉ, PŘEVODOVÉ A ELEKTRO-

IZOLAČNÍ OLEJE PRO ODSTRANĚNÍ ČÁSTIC, PLYNŮ A VODY.

18
Mini Water Vac (MWV)

Maxi Water Vac (MXWV)
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Vakuová separace vody 

Specifikace Mini Water Vac Maxi Water Vac

JEDNOTKA

Zdroj napájení 3 fáze 3 fáze

Frekvence 50 Hz 50 Hz

Vstupní připojení
Připojení 1” BSP vnitřní, 
minimální průměr hadice 3/4”
maximální délka hadice 5 m

Připojení 3/4” BSP vnitřní,
minimální průměr hadice 3/4”
maximální délka hadice 5 m

Výstupní připojení
Připojení 1/2” BSP vnitřní
minimální průměr hadice 1/2”
maximální délka hadice 5 m

Připojení 3/4” BSP vnitřní,
minimální průměr hadice 1/2”
maximální délka hadice 5 m

Max. back pressure 1 bar 1 bar

Max. vstupní tlak 1 bar 1 bar

Max. sací výška 2 m 2 m

Vypouštění vody Manuální (pre-condenser) Automatický (pre-condenser)

Objem nádrž na kondenzát 4 l 50 l

Váha 130 kg 275 kg

Rozměry V x Š x D (mm) 1100 x 740 x 450 1600 x 750 x 650

Total power 2,6 kW 5,2 kW

Materiál těsnění Buna-N (standard), Viton na vyžádání Buna-N (standard), Viton na vyžádání

OHŘEV OLEJE

Výkon 2.000 W 4.000 W

Specifický příkon tepla 2,5 W/cm2 2,5 W/cm2

Napětí / frekvence 230/400 VAC 50 Hz 230/400 VAC 50 Hz

Max. povolená teplota 60 °C 60 °C

Kontorlovaná Termostat Bi-metal Termostat Bi-metal

Ochrana proti přehřátí Ano Ano

Objem ohřevu 3.000 cc 6.000 cc

Výměník tepla Ne Ano

VÝVĚVA

Výkon 0,37 kW 0,75 kW

Absolutní koncový tlak 0,05 bar 0,05 bar

Napětí / frekvence 230/400 VAC 50 Hz 230/400 VAC 50 Hz

Objem mazacího oleje 250 cc 500 cc

Tlak vakua s vlhkým olejem - 0,8 bar - 0,8 bar

Tlak vakua se suchým olejem - 0,95 bar - 0,95 bar

Zavzdušňovací filtr ACL96R ACL96R

ČERPADLO

Výkon  0,18 kW  0,18 kW

Kapacita čerpadla 1,1 cc (1,5 l/min) 5,8 cc (8 l/min)
8,0 cc (10,5 l/min

Napětí / frekvence 230/400 VAC 50 Hz 230/400 VAC 50 Hz

FILTRACE

Filtrace 1 μm, β > 200 1 μm, β > 200

3 μm, β > 200 3 μm, β > 200

Materiál filtru Skelné vlákno Skelné vlákno

Volitelné příslušenství:
verze 255/460 VAC 60 Hz, Vitonové těsnění, kolečka a boční panely (pouze MXWV), senzor obsahu množství vody 
a další. 

Kontaktujte INTRIBO na adrese info@intribo.com nebo volejte +420 273 160 601 pro nabídku a zjištění dostupnosti.
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CMS SENZOR 
SENZOR PRO SLEDOVÁNÍ KONTAMINACE OLEJE 

CMS IN-LINE SENZOR AUTOMATICKY MĚŘÍ A ZOBRAZUJE ÚROVEŇ MNOŽSTVÍ 

ČÁSTIC, VODY A TEPLOTU OLEJE V HYDRAULICKÉM NEBO MAZACÍM SYSTÉMU. 

JE SPECIFICKY NAVRŽEN PRO MONTÁŽ PŘÍMO NA STROJE, KDE JE POŽADOVANÉ 

NEUSTÁLÉ SLEDOVÁNÍ KONDICE OLEJE.

SENZOR VODY

Volitelný senzor obsahu vody měří 

přítomnost vody pomocí kapacitního 

snímače relativní vlhkosti. Výsledek 

je vyjádřen jako procento saturace vody 

v oleji. 100% relativní vlhkost odpovídá 

okamžiku, kdy olej již není schopen 

udržet vodu rozpuštěnou a v oleji se 

vyskytne volná voda.

SOFTWARE

Všechny jednotky CMS jsou dodávány 

se softwarem pro automatické načítání 

nových výsledků měření do počítače 

a zároveň pro konfiguraci snímače. 

Výsledky měření je možné alternativ-

ně přenést z vestavěné paměti CMS 

na USB disk přes vestavěný USB port. 

Vestavěná paměť má prostor pro 

přibližně 4000 záznamů měření. Když 

je paměť CMS plná, začnou se přepiso-

vat nejstarší záznamy.   

V nastavení lze určit, která měření 

se budou kdy ukládat. Každý záznam 

obsahuje časovou začku a sériové číslo 

CMS, aby záznamy bylo možné později 

identifikovat a vyhodnotit.

Množství částic je možné zobrazovat 

jako kód čistoty ISO 4406, NAS 1638, 

AS4059 a další. 

CMS má dva výstupy pro komunika-

ci RS485, MODBUS, CANBUS, analog 

a další tak aby se klíčové informace 

dostaly včas ke správným osobám.

20

VÝHODY CMS
    Je možné včas odhalit vnější
    zdroje kontaminace oleje dřív
    než způsobí škody na stroji
    Mohou být měřeny dynamické  
    změny v systému a výsledky
    použít pro diagnostické účely
    Okamžité a přesné výsledky
    Odstranění neplánovaných  
    výměn filtrů
    Monitorování v reálném čase
    Trvalé online sledování   
    umožňuje monitorovat kritické  
    systémy a předejít jejich selhání    
    Proaktivní údržba vede k
    úspoře nákladů
    Velký podsvícený displej a  
    klávesnice pro snadné použití
    8 kanálový senzor měření počtu   
    částic s velkou přesností

CMS v provedení Atex zóna II

PŘÍSLUŠENSTVÍ CMS

CMS USB-I CONNECTOR
Řešení pro snadné připojení 
počítače / notebooku k CMS. 
Obsahuje převodník z USB na 
RS485 pro přímou komunikaci 
s CMS. Součástí jsou další svorky 
pro připojení k externím zařízením 
přes relé.   
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PŘENOSNÝ LASEROVÝ 
ČÍTAČ ČÁSTIC
ANALÝZA OLEJE JE ZÁKLADNÍM STAVEBNÍM KAMENEM JAKÉHOKOLI PROGRAMU 

PREVENTIVNÍ A PROAKTIVNÍ ÚDRŽBY STROJŮ. VČASNÁ IDENTIFIKACE POTEN-

CIÁLNÍCH PŘÍČIN PROBLÉMŮ MŮŽE PŘEDEJÍT DRAHÝM PORUCHÁM A OPRAVÁM. 

PŘENOSNÝ LASEROVÝ ČÍTAČ ČÁSTIC (PLPC) JE NEJLEPŠÍ ZPŮSOB, JAK PŘES-

NĚ STANOVIT ÚROVEŇ ZNEČIŠTĚNÍ OLEJE VE VAŠEM SYSTÉMU. S PLPC MÁTE 

MOŽNOST PŘÍMO U STROJE MĚŘIT, ANALYZOVAT A DOKUMENTOVAT VÝSLEDKY 

MĚŘENÍ BEZ NUTNOSTI DALŠÍHO VYBAVENÍ. PŘENOSNÝ LASEROVÝ 

ČÍTAČ ČÁSTIC POSKYTUJE VÝSLEDKY MĚŘENÍ ČISTOTY OLEJE 

VE FORMĚ KÓDU ČISTOTY MEZINÁRODNÍHO STANDARDU 

ISO 4406 A DALŠÍCH.

CHARAKTERISTIKA

Přenosný laserový čítač částic provádí měření 

na osmi kanálech pro různé velikosti částic 

systémem dvojitého laseru, aby byla zaruče-

na vysoká přesnost a opakovatelnost měření. 

Čítač je přenosný a snadno se s ním pracuje, 

proto je ideální pro mobilní a inline aplikace 

pro systémy s tlakem do 400 barů.

PŘENOSNÝ LASEROVÝ ČÍTAČ ČÁSTIC

PLPC je plně vybavený přenosný čítač částic 

s laserovým paprskem. Je vybaven kompletní 

klávesnicí QWERTY, integrovanou tiskárnou, 

dobíjecí baterií a velkým LCD displejem.

Jednotka je vyba-

vena interní pamětí 

pro ukládání výsledků 

měření. Součástí je 

aplikace pro systémy 

Windows pro přenos dat 

a konfiguraci jednotky. 

ANALÝZA VZORKŮ

Pokud není možné měřit 

kód čistoty přímo na stroji, 

volitelná vzorkovací jednot-

ka vám umožní stanovit kód 

čistoty z odebraných vzorků.

VÝHODY PLPC
    Systém dvojitého laseru                
    a 8 kanálů pro měření různých  
    velikostí částic    
    Kompletní klávesnice
    Integrovaná tiskárna
    Velký LCD displej
    Lehký, odolný přenosný kufr
    pro průmyslové nasazení
    Nabíjecí baterie pro nezávislost
    použití v provoze
    USB rozhraní pro připojení 
    k počítači / notebooku
    Měření je nezávislé na rychlosti
    proudění, tlaku či teplotě oleje 
    v systému
    Volitelné příslušenství - zařízení
    pro přípravu a analýzu vzorků
    olejů (varianta 110 ml a 500ml)  



Displej kvality oleje (OQD)

SENZOR KVALITY OLEJE
OQS
SENZOR KVALITY OLEJE  OQS OD RMF SYSTEMS VÁM UMOŽNÍ SLEDOVÁNÍ KONTA-

MINACE A DEGRADACE OLEJE REÁLNÉM ČASE. NÁKLADNÉ VÝMĚNY OLEJE JSOU 

TAK PLÁNOVÁNY NA ZÁKLADĚ SKUTEČNÉ KONDICE OLEJE VE STROJI.

Požadavek realizovat účinný program 

sledování a údržby maziv u kritických stro-

jních zařízeních nebyl nikdy větší. S rostou-

cí kvalitou dnešních maziv a obrovským 

tlakem na  efektivitu výroby je pro orga-

nizace stále důležitější zajistit maximální 

životnost  a spolehlivost strojů.

Monitorování kvality oleje je zásadní pro 

nastavení optimálního intervalu na jeho 

výměnu. Příliš časté výměny oleje re-

prezentují prostoje a zvyšují náklady, 

při překročení životnosti oleje a pozdní 

výměně mohou být náklady dokonce 

ještě vyšší! Senzor OQS je živým, vysoce 

flexibilním a nákladově efektivním řešením 

pro monitorování kondice oleje. Senzor 

je navržen tak, aby byl snadno trvale inte-

grován v mazacím systému na libovolném 

zařízení. 

Senzor OQS je více než 60 krát citlivější 

na znečištění oleje než jakýkoli jiný senzor 

pro měření dielektrické konstanty. 

Poskytuje v reálném čase informace o 

průniku vody do systému či úrovni oxidace 

oleje.

DISPLEJ KVALITY OLEJE OQD

Displej kvality oleje OQD je jednoduchý,  

ale mocný nástroj, který zaznamenává 

data ze senzoru, zobrazuje index kvality 

oleje a teplotu oleje bez nutnosti použití 

počítače.

Displej je možné instalovat ke stroji v místě, 

kde se budou údaje o teplotě a kvalitě oleje 

snadno číst.

Přes Bluetooth je možné k OQD připojit 

smartphone se systémem Android.

Vzhledem ke stupni krytí IP67 se nemusíte 

obávat nutnosti mít OQD v suchu. Tělo 

OQD je z odolného polykarbonátu a zvlád-

ne nasazení v těžkých průmyslových pod-

mínkách. 

VÝHODY   
    Snížení nákladů na údržbu
    Vyšší spolehlivost zařízení
    Optimalizace a prodloužení
    intervalu výměn oleje
    Snazší plánování odstávek
    Nižší náklady na likvidaci olejů
    Ochrana životního prostředí
    Investice bez dalších nákladů
    Snížení nákladů na provoz
    a údržbu stroje
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Senzor kvality oleje (OQS)
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CENTRUM MONITOROVÁNÍ 
STAVU OLEJE
CMC

CMC KOMBINUJE TECHNOLOGIE IN-LINE MĚŘENÍ KONDICE OLEJE S VLASTNÍM 

ČERPADLEM PRO ODBĚR A ÚPRAVU OLEJE PRO MĚŘENÍ I NA NÍZKOTLAKÝCH 

MAZACÍCH A HYDRAULICKÝCH SYSTÉMECH NEBO SYSTÉMECH KDE JE PŘÍTOMEN 

VZDUCH V OLEJI.  CMC STLAČÍ OLEJ A ZMENŠÍ VZDUCHOVÉ BUBLINKY TAK, 

ŽE NEJSOU DÁLE REGISTROVÁNY JAKO ČÁSTICE.

CMC lze použít u většiny hydraulických a ma-

zacích systémů s nízkým tlakem.  K dispo-

zici je provedení pro vstupní tlak oleje od 

0 do max. 50 barů a max. výstupní tlak 0,5 bar 

zpět do systému. Daší možnost je provedení 

pro instalace na systém s max. 0,5 bary na 

vstupu čerpadla CMC a maximálně  6 bar pro 

vratné vedení do systému. Tyto dvě možnosti 

dávají uživateli univerzálnost instalace CMC v 

různých aplikacích. CMC může být také dodáno 

s čerpadlem s magnetickou spojkou. Tato 

možnost zvládne vstupní i výstupní tlak až 25 

barů. 

Ve standardním provedení s nejlepším monito-

rem částic ve své třídě nabízí CMC jednoduchost, 

praktičnost a přesnost pro nejnáročnější apli-

kace. 

Ověřená technologie optického sledování 

počtu částic ve spojení s vyspělými algoritmy 

zajistí důsledné sledování vašeho stroje a pos-

kytne vám klid a spolehlivý provoz. Všechny 

varianty CMC jsou dodávány se senzorem s ro-

zhraním RS485 / 232 / MODBUS / CANBUS 

pro přenos dat a vzdálené ovládání.

Zapojení napájení a propojení komunikačního 

rozhraní zajištuje zákazník při instalaci. 

OPTIMÁLNÍ ŘEŠENÍ

Centrum CMC je záměrně navrženo tak, aby 

poskytoval zákazníkům univerzálnost, kterou 

potřebují pro stávající nebo plánované systémy. 

Automatický snímač částic (CMS) má širokou 

škálu komunikačních protokolů umožňujících 

integraci do systému logického řízení a 

sledování stroje. Kompaktní rozměry z CMC 

činí ideální řešení pro libovolnou instalaci jak 

nové pro nové, tak i pro modernizované stroje.

KDE JEJ LZE POUŽÍT?
    Mazací a hydraulické systémy
    Zkušební stolice
    Převodovky
    Větrná energetika
    Těžební technika
    Mobilní aplikace

KDY JEJ LZE POUŽÍT?
    V oleji je vzduch 
    Vyšší viskozity oleje
    Nízkotlaký systém

PROČ SE MÁ POUŽÍT?
    Široká podpora komumikace
    Snadná instalace na současné
    stroje a zařízení
    Spolehlivost a přesnost
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