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Esittely

Wilkerson

Vuonna 1948 perustetun Wil-
kersonin pääkonttori sijaitsee 
Englewoodissa, USA:n Colo-
radossa. Pääkonttorissa on 
yrityksen hallinto- ja tuotanto-
tilat ja sen kokonaispinta-ala 
kahden, vuosien varrella tapah-
tuneen laajennuksen jälkeen on 
yli 20 000 m2. Wilkerson val-
mistaa laajalla tuoteohjelmalla 
paineilman jälkikäsittelylaitteita 
käsittäen huoltolaitteet, put-
kistovarusteet, kuivaimet sekä 
erikoisvarusteet. Tänä päivänä 
Wilkerson palvelee yli viittäsa-
taa eri alojen yritystä ympäri 
maailmaa.

Wilkersonin yhä kasvava menestys 
maailmalla perustuu sen päättäväi-
seen lupaukseen sitoutua kokonais-
valtaiseen laatuun, jossa otetaan 
huomioon tuotteiden, palvelun ja 
henkilökunnan laatu. Todistukse-
na korkeasta laadusta Wilkerson sai 
helmikuussa 1992 ISO 9001 –laatu-
sertifi kaatin. Panostamalla laadun yl-
läpitoon Wilkerson varmistaa sen, että 
tuotteiden ja palvelun laatu vastaa asi-
akkaiden korkeimpia odotuksia myös 
tulevaisuudessa.

Perustamisestaan lähtien Wilkerson 
on myynyt tuotteitaan maailmanlaajui-
sen, riippumattoman jälleenmyyjäver-
koston avulla. Nykyisin Wilkersonilla 

on yli 200 jälleenmyyjää Pohjois-Ame-
rikassa. Euroopassa, Aasiassa ja Afri-
kassa on yli 40 maahantuojaa, joilla on 
omat jälleenmyyjäverkostot.

Jälleenmyyjillä on useiden vuosien 
kokemus paineilman huoltolaitteiden 
myynnistä. Jälleenmyyjät tarjoavat 
asiakkaille erinomaisen tuotetietou-
den, teknisen osaamisen ja tuotteiden 
paikallisen varastoinnin. Suomessa 
Wilkersonin maahantuojana on vuo-
desta 1994 toiminut Oy Tecalemit Ab.
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Sisältö

Wilkersonin nykyinen tuotelinja on 
jatkuvan tuotekehityksen ja tutkimuk-
sen tulos. Wilkersonin tuotekehityk-
sen korkeasta tasosta kertoo se, että 
moni Wilkersonin tuoteuutuuksista on 
johtanut uuden teollisuusstandardin 
käyttöönottoon. Wilkersonin tuotteet 
tarjoavat käyttäjille korkeaa laatua, 
suorituskykyä, luotettavuutta, huollon 
helppoutta, turvallisuutta ja investoin-
tien kannattavuutta.
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Paineilmajärjestelmä

Paineilman huoltolaitteet
Paineilmaverkosto on olennainen 

osa nykyaikaisen tehtaan energia-
järjestelmää. Paineilma on turvallista 
käyttää, suhteellisen edullista ja erit-
täin toimintavarmaa. Paineilma on kui-
tenkin herkkä epäpuhtauksille, jotka 
heikentävät sen tehoa energianläh-
teenä ja vaikuttavat paineilmalaittei-
den toimintavarmuuteen ja siten koko 
laitoksen tuottavuuteen.

Venttiilit, sylinterit, ohjausventtiilit 
ja paineilmatyökalut kärsivät ilman 
epäpuhtauksista. Ilman epäpuhtau-
det tekevät epäluotettavaksi mm. pai-
neenmittauksen, instrumentoinnin ja 
automaation. Myös tuotteiden huono 
laatu ja tuotantoseisokit voivat johtua 
paineilman huonosta laadusta. Useat 
eri alojen yritykset ovat huomanneet, 
että monet tuotantoon ja tuotteeseen 
liittyvät ongelmat johtuvat paineilman 
epäpuhtauksista.

Nykyaikainen tehokas ja käyttö-
kustannuksiltaan edullinen paineil-
majärjestelmä voidaan rakentaa vain 
käyttämällä kunnollisia paineilman 
huoltolaitteita. Käyttö- ja huoltokus-

tannuksia voi olennaisesti pienentää 
poistamalla paineilmasta epäpuhtau-
det (esim. ruoste, likapartikkelit, öljy 
ja vesi). Hyvällä paineilmajärjestelmän 
suunnittelulla ja sopivien paineilma-
laitteiden käytöllä saavutetaan pitkät 
huoltovälit, minimaalinen painehäviö 
ja parannetaan tuotannon tehokkuutta 
ja luotettavuutta.

Paineilman jälkikäsittely
Jotta paineilmasta saadaan suurin 

mahdollinen hyöty, se on käsiteltävä 
tarkoituksenmukaisesti. Puhdas, kui-
va ja oikeaan paineeseen säädetty 
paineilma on paineilmajärjestelmän 
kulmakivi. Toimiakseen luotettavasti 
ja riittävän pitkällä huoltovälillä jotkut 
paineilmalaitteista vaativat sumuvoite-
lua. On tarkoituksenmukaista sijoittaa 
sumuvoitelulaite aina mahdollisimman 
lähelle käyttöpistettä.

Paineilman kuivaimet
Ilmassa on aina jonkin verran kos-

teutta. Kun ilmanpainetta nostetaan, 
nousee myös ilman sisältämän ve-

den määrä. Ilmaa puristettaessa osa 
ilmassa olevasta kosteudesta muut-
tuu vedeksi paineilmajärjestelmään. 
Lisäksi osa vedestä ja kosteudesta 
virtaa ilman mukana putkistoon. Vesi 
aiheuttaa putkilinjan ruostumista, tuk-
keutumista sekä virhetoimintoja pai-
neilmalaitteissa, lisää liikkuvien osien 
kulumista ja estää sumuvoitelun on-
nistumisen.

Paineilman kuivaimet vähentävät il-
man mukana kulkeutuvan veden mää-
rää ja estävät veden muodostumisen 
paineilmajärjestelmään. Kosteuden 
poisto lisää ilmatoimisten laitteiden 
tehoa, estää korroosiota ja tukkeu-
tumista, kasvattaa pneumaattisten 
laitteiden huoltoväliä, estää paineil-
maputkiston jäätymistä ja vähentää 
tuotantoseisokkeja ja virhekappalei-
den määrää.

Suodattimet
Ilmassa olevat epäpuhtaudet, kuten 

pöly, kosteus ja hiiliyhdisteet, tulevat 
paineilmajärjestelmään kompressorin 
imuilman mukana. Yhdessä kuutiossa 
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Paineilmajärjestelmä

tavallista ilmaa on yleensä noin 140 
miljoonaa likapartikkelia. Suuri osa 
tästä likamäärästä pääsee tavallisen 
kompressorin imuilmansuodattimen 
läpi, koska noin 80 % likapartikkeleis-
ta on pienempiä kuin 2 μm. Myös pai-
neilmakompressori lisää ilman likai-
suutta. Kompressorista ilman mukana 
kulkeutuu paineilmajärjestelmään öl-
jyä ja kulumisjätteitä.

Paineilman mukana kulkeutuvat li-
kahiukkaset lisäävät paineilmalaittei-
den kulumista ja tekevät ne lopulta 
käyttökelvottomiksi.

Suodattimet asennetaan putkilin-
jaan ennen paineilmalaitteita estä-
mään likahiukkasten pääsy niihin. 
Suodattimet toimivat myös vedene-
rottimina poistaen paineilmassa ole-
van nestemäisen veden.

Tänä päivänä paineilman laatuun 
kiinnitetään paljon enemmän huomio-
ta kuin aikaisemmin. Saavuttaakseen 
yhä kasvavat tavoitteet tuotannon 
tehokkuudessa kaikki teollisuuden 
alat ovat ottaneet käyttöön yhä hie-
nostuneempia, teknisesti kehittyneitä 
pneumaattisia järjestelmiä ja instru-

mentointia. Johtuen näiden sovellu-
tusten suuresta vikaherkkyydestä on 
syntynyt erittäin puhtaan, jopa täysin 
öljyttömän paineilman tarve. Öljynero-
tus- ja aktiivihiilisuodattimia käytetään 
sovellutuksissa, joissa vaaditaan erit-
täin korkealaatuista paineilmaa.

Paineensäätimet
Kaikki paineilmalaitteet on suunni-

teltu siten, että ne saavuttavat par-
haan suorituskyvyn ja huoltovälin 
tietyllä paineella. Siksi ei ole järkevää 
käyttää laitevalmistajan suosituspai-
netta korkeampaa painetta, koska se 
aiheuttaa ylimääräistä rasitusta, ku-
lumista ja mahdollisesti vaurioita lait-
teelle. Korkeammalla paineella myös 
energiaa kuluu enemmän.

Käyttämällä laitevalmistajan suosit-
telemaa painetta laitteiden käyttöikä ja 
huoltovälit ovat parhaat mahdolliset. 
Paineensäädintä käytetään yleensä 
paineen alentamiseen ja sen on säily-
tettävä säädetty paine, vaikka ensiö-
paine ja virtaus muuttuvat.

Suodatin/säätimet
Integroidussa suodatin-säätimessä 

yhdistyvät suodattimen ja säätimen 
kaikki toiminnot ja ominaisuudet. 
Suodatin-säädintä käyttämällä sääs-
tyy tilaa ja se on edullinen hankinta-
hinnaltaan.

Voitelulaitteet
Oikeaoppinen sumuvoitelu on pai-

neilmalaitteiden ennakkohuollon pe-
rusta. llmamoottorien, sylinterien, 
ohjausventtiilien ja muiden paineilma-
laitteiden tehokkuutta ja luotettavuutta 
voidaan parantaa sumuvoitelulla.

Voitelulaitteet on suunniteltu tuot-
tamaan öljysumua paineilmaan. Il-
manvirtaus kuljettaa öljyn paineilma-
laitteille, joissa öljy peittää liikkuvat ja 
liukuvat pinnat vähentäen liikekitkaa 
ja vastusta.

Voitelulaitteen on pystyttävä tuot-
tamaan aina oikea voiteluainemäärä 
riippumatta ilmavirtauksen vaihtelus-
ta.
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Suodattimet

Esisuodattimet

Öljynerotus- eli mikrosuodattimet

Esisuodattimia käytetään kiinteiden 
likahiukkasten (yli 5μm) ja nestemäisen 
veden poistamiseen paineilmasta.

Esisuodattimia käytetään teollisuudessa lähes 
jokaisessa ulosottopisteessä poistamaan vettä, 
öljyä ja likahiukkasia. Esisuodatinta käytetään 
nimensä mukaan mikrosuodattimen (öljynero-
tussuodattimen) esisuodattimena.

Toimintaperiaate
Märkä ja likainen ilma johdetaan syklonin avul-

la pyörivään liikkeeseen alas ja ulospäin vasten 
suodatinkupin reunoja. Tällöin ilmasta erottuu 
mekaanisesti suuri määrä vettä ja suurimmat 
likahiukkaset, jotka valuvat reunoja pitkin kupin 
pohjalle. Kupin pohjatilan ilmavirtaus on pie-
nennetty käyttämällä välilevyä. Välilevy estää 
likahiukkasten ja veden joutumista uudelleen 
ilmavirran mukaan. Osittain puhdistunut ilma 
johdetaan suodattimen läpi. Käyttämällä sy-
vyyssuodatukseen perustuvaa 5 μm elementtiä 
saavutetaan erinomainen suodatustulos, pitkät 
huoltovälit ja minimaalinen painehäviö.

Muovikupin
metallisuojus

Läpinäkyvä
muovikuppi

Suodatinelementti
5 mikronia

Ilmanohjain

Käsityhjennys

ILMA ULOS

ILMA SISÄÄN

Epäpuhtaudet

Ilma sisään

Ilma ulos

Metallinen
suojakuppi

Läpinäkyvä
muovikuppi

Paine-eroindikaattori

Suodatinelementti

ILMA SISÄÄN

ILMA ULOS

Epäpuhtaudet

Ilma sisään

Ilma ulos

Automaattinen
lauhteenpoistin

0,01 mikronia

Mikrosuodatin on suunniteltu poista-
maan ilmasta vettä, öljyä ja likahiukka-
set, jotka ovat suurempia kuin 0,01 μm. 

Maksimijäännösöljymäärä öljynerotussuodat-
timen jälkeen on 0,01 mg/m3, kun lämpötila on 
21°C, paine 7 bar ja kun käytetään normaaleja 
kompressoriöljyjä. Wilkersonin useasta suoda-
tusasteesta löytyy aina sopiva suodatin jokai-
seen kohteeseen.

0,5 μm:n suodatinelementtejä käytetään ylei-
simmin sovelluksissa, joissa tarvitaan hyvää 
nesteiden ja pienten hiukkasten erotuskykyä. 
Venttiilien, sylintereiden, ilmalaakeroinnin, oh-
jausventtiilien ja ruiskumaalauslaitteiden suojaa-
minen ovat esimerkkejä, joissa näitä mikrosuo-
dattimia käytetään. Niitä käytetään myös 0,01 
μm:n suodattimien esisuodattimina.

0,01 μm:n suodatinelementtiä käytetään, kun 
tarvitaan erittäin puhdasta ja öljytöntä paineil-
maa. Tyypillisiä käyttökohteita ovat ohjausvent-
tiilit, logiikkajärjestelmät, virtaus- ja lämpötila-
mittarit, elintarvike- ja elektroniikkateollisuus, 
puhdastilasovellukset, terveydenhuoltoala ja 
fi lminkehitys. 0,01 μm:n suodatinelementtiä 
käytetään myös aktiivihiilisuodattimien esisuo-
dattimina.
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Aktiivihiilisuodattimet

Suodattimet

Toimintaperiaate
Suodatinelementit on suunniteltu 

käyttäen hyödyksi borosilikaattimikro-
kuitua, jonka avulla saavutetaan erit-
täin hyvä suodatusteho ja minimaali-
nen painehäviö. Mikrosuodattimessa 
ilma virtaa suodattimen sisältä ulos. 
Suodatinpatruunan sisällä on esisuo-
datinkerros, jossa ilmasta erottuu suu-
rimmat likahiuk-kaset. Esisuodatus 
lisää varsinaisen suodatinmateriaalin 
käyttöikää olennaisesti. Sisempi mik-

rosuodatin poistaa ilmasta pienemmät 
likapartikkelit, öljyä ja vettä. Likapar-
tikkelit tarttuvat suodatinmateriaaliin 
pysyvästi. Useiden pienten nestepisa-
roiden osuessa suodattimen kuituihin, 
ne muodostavat suurempia pisaroita. 
Suuret nestepisarat valuvat suodatti-
messa alaspäin ja ulospäin.

Suodatinpatruunan alareunaan 
muodostuu märkä vyöhyke, josta vesi 
ja öljy valuvat kupin pohjalle. Puhdas 
ilma kulkee suodatinpatruunan läpi 

märän vyöhykkeen yläpuolelta, kos-
ka kuivan alueen painehäviö on pie-
nempi. Koska ilma virtaa pääasiassa 
suodatinpatruunan yläosassa, suo-
dattimen alaosaan muodostuu ilma-
virtauksiltaan rauhallinen alue. Erotet-
tu öljy ja vesi kulkeutuvat painovoiman 
vaikutuksesta suodattimen alaosaan 
ja siitä suodatinkupin pohjalle. Kupin 
pohjalta vesi ja öljy poistetaan lauh-
teenpoistimella.

Aktiivihiilisuodattimia käytetään kaasu-
maisen öljyn, hajujen ja makujen poista-
miseen. Maksimiöljypitoisuus aktiivihiili-
suodattimen jälkeen on 0,003 mg/m3

21°C lämpötilassa ja 7 bar (g) paineessa. 
Aktiivihiilisuodattimia valmistetaan kahta 
eri mallia riippuen suodattimen koosta ja 
virtauskapasiteetistä.

Ennen aktiivihiilisuodatinta suositellaan käytet-
täväksi öljynerotussuodatinta. Aktiivihiilisuodatinta 
käytetään, kun tarvitaan erittäin korkealuokkaista 
paineilmaa. Tyypillisiä käyttökohteita löytyy elin-
tarviketeollisuudesta, lääketeollisuudesta, herkistä 
automaatiojärjestelmistä ja elektroniikkateollisuu-
desta.

Toimintaperiaate
0,5 ja 0,01 μm:n öljynerotussuodattimet poista-

vat ilmasta pienet likapartikkelit ja nestemäisessä 
muodossa olevan öljyn. Aktiivihiilisuodattimilla voi 
poistaa ilmassa olevan kaasumaisen öljyn sekä 
hajut ja maut. Kaasumaisen öljyn erottaminen vaa-
tii adsorptiota. Adsorptioaineena käytetään aktiivi-
hiiltä. Aktiivihiili sitoo öljymolekyylejä kapillaaristen 
huokosten ansiosta erittäin suuripinta-alaiseen 
rakenteeseensa.

Wilkersonin aktiivihiilisuodattimet on suunnitel-
tu siten, että aktiivihiilen ominaisuudet käytetään 
parhaalla mahdollisella tavalla hyödyksi. Ensin 
ilma johdetaan suodatinpatruunaan, joka on täy-
tetty aktiivihiilirakeilla.

Huokoisissa aktiivihiilirakeissa on suuri pinta-
ala, johon öljymolekyylit adsorboituvat.

Lopuksi ilma johdetaan mikrokuitusuodattimen 
läpi, jotta aktiivihiilestä mahdollisesti irtoavat par-
tikkelit eivät joudu ilman mukaan.

ILMA
ULOS

ILMA
SISÄÄN

Aktiivihiili-
suodatin-
elementti

Läpinäkyvä
muovikuppi

Käsityhjennys

Metallinen
suojakuppi

Ilma sisään

Ilma ulos
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Huomioon otettavaa suodattimen valintaa ja asennusta tehtäessä

Sarjojen 18/28 virtauskaavio (esisuodatin, säädin ja voitelulaite)

On suositeltavaa asentaa runkolinjaan 
kompressorihuoneeseen suodattimet, 
jotka takaavat paineilman hyvän laadun 
koko paineilmajärjestelmässä. Lisäksi 
on hyvä asentaa erilliset suodattimet 
kohteisiin, jotka vaativat erittäin puh-
dasta ilmaa.

Runkolinjan esisuodattimet asen-
netaan paineilmasäiliön jälkeiseen 
putkilinjaan ennen jäähdytyskuivainta. 
Öljynerotussuodattimien suositeltava 
asennuspaikka on jäähdytyskuivaimen 
jälkeen. Suodattimet poistavat paineil-
massa olevaa vettä ja öljyä parhaiten, 
kun ne asennetaan mahdollisimman vii-
leään paikkaan.

Suodattimet on sijoitettava putkilin-
jaan siten, että niiden välittömässä lä-
heisyydessä ei ole nopeasti avautuvia 
sulkuventtiilejä, jotka voivat aiheuttaa 
paineiskuja tai takaisin virtausta.

Suodattimen ja käyttökohteen väliset 
putkilinjat on puhdistettava hyvin asen-
nuksen jälkeen. Tämä on erityisen tärke-
ää silloin, kun suodattimet asennetaan 
vanhaan putkilinjaan.

Suodattimet on asennettava pysty-
suoraan siten, että suodattimen alle jää 

riittävästi tilaa patruunan vaihtoa varten.
Suodattimeen kertyvä lauhdevesi on 

johdettava öljynerotuskaivoon tai öljy-
nerotuslaitteistoon.

Asenna WILKERSON paine-eromittari 
tai paine-eroindikaattori osoittamaan 
suodattimen painehäviötä. Suodatin-
patruunan kuntoa on helppo valvoa pai-
ne-eroindikoinnin avulla ja suodattimen 
vaihto tapahtuu aina oikeaan aikaan.

Jos sinulla on ongelmia suodattimen 
valinnassa tai asennuksessa, ota yh-
teyttä paikalliseen Wilkerson-jäl-leen-
myyjään, joka auttaa sinua valitsemaan 
parhaan mahdollisen suodattimen juuri 
sinun tarpeittesi mukaan.

Otettava huomioon suo-
dattimen valintaa ja asen-
nusta tehtäessä

Hanki aina mahdollisimman paljon 
tietoa paineilmalaitteiden ilmankulutuk-
sesta, käyttöpaineesta, lämpötiloista ja 
putkikoosta.

Valitse suodatustiheys käyttökohteen 
vaatimusten mukaan. Suodatinta vali-
tessa on syytä muistaa että on aina pa-

rempi valita liian tiheä kuin liian karkea 
suodatustiheys.

Valitse suodattimen koko maksimi-
virtauksen ja minimipaineen mukaan. 
Ylimitoita suodatin, jos painehäviötä 
ei juuri sallita. Yleensä käyttö- ja huol-
tokustannusten kannalta on parem-
pi ylimitoittaa suodatin. Ylimitoitetun 
suodattimen vaihtoväli on pidempi ja 
painehäviö on pienempi. Hankinta-
kustannuksissa suurempi suodatin on 
yleensä vain hieman kalliimpi.

Painehäviötä arvioitaessa on muis-
tettava, että suodattimien painehäviö 
kasvaa patruunan kastuessa.

Helpoin tapa mitoittaa paineilmasuo-
datin on mitoittaa se putkilinjan koon 
mukaan. Tällöin yleensä suodattimesta 
tulee suurempi kuin virtauksen ja pai-
neen mukaan mitoitettaessa. Ylimitoit-
tamalla suodatin saavutetaan useita 
hyötyjä: painehäviö jää pieneksi, suo-
datinpatruunan käyttöikä kasvaa ja 
putkikoon pienentämisestä aiheutuvaa 
painehäviötä ei synny. Suodattimen vir-
tauskapasiteetti on aina tarkistettava 
ennen suodattimen valintaa.

4

T-kiinnike
seinäasennukseen

Kaksiosainen
moduulisarjan liitoskappale

Yhdistetty öljyn
säätönuppi ja
näkölasi tarkkaan
voiteluaineen
annosteluun

Pikalukko-
kiinnitteiset
kupit nopeaa
ja helppoa
vaihtamista
varten

Itsesäätyvä
virtausohjain
tuottaa tasaisen
voiteluaineen
jakelun myös
pienillä virtauksilla

Paneeli-
mutteri
seinä-
kiinnitykseen

Lukittava
säätönuppi
estää
tahattoman
säädön

5 mikronin
suodatinelementti

Käsityhjennys

Muovi-
kuppi/suojus

Siivekkeet saavat
aikaan voimakkaan
pyörimisliikkeen,
jonka avulla saadaan
erotettua vettä, öljyä
sekä likapartikkeleita

Kalvotoiminen säädin varustet-
tuna tasapainoitetulla päävent-
tiilillä, jolla on erinomaiset
virtaus-ja säätöominaisuudet

Valinta ja asennus
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A
Käsittele-

mätön ilma

B
Esisuodatettu 

ilma

C
Suodatettu
öljytön ilma

D
Suodatettu

kuiva öljytön 
ilma

E
Hengitysilma
Kuiva öljytön ilma 

aktiivihiilellä
suodatettuna

F
Instrumentti-

ilma

Laitteiden valinta ISO 8573-1 laatuluokkien
määrittämiin puhtausasteisiin pääsemiseksi

Paineilman laatuluokitus (ISO 8573-1)

KÄYTTÖKOHDE TYYPILLISET LAATULUOKAT

Kiint. Vesi Öljy

Elintarvikkeet, virvoitusjuomat 1 2-4 1
Filmien kehitys 1 1 1

Fluidistorit, toimilaitteet 4 4 1-3
Fluidistorit, anturit 2 1-2 2

Hiekkapuhallus - 2-4 3
Hitsauskoneet 4 4 5

Ilmalaakerit 2 2 1-3
Ilmamoottorit, pienet 3 1-3 3
Ilmamoottorit, raskaat 4 1-6 5

Ilmaturbiinit 1-2 2 3
Instrumentti-ilma (prosessi) 2 2-4 1-3

Kaivoskoneet 4 2-4 5
Kallioporakoneet 4 2-5 5

Konepajailma, yleiskäyttö 4 6 5
Käsityökalut, ilmakäyttöiset 4 4-5 4-5

Mittausilma 2 3 3
Paineilmasylinterit 2-3 2-4 2-4

Pakkaus- ja tekstiilikoneet 4 2-4 3
Pneumaattinen siirto, pulverit 2 3 2
Pneumaattinen siirto, rakeet 3 4 3

Rakennusteollisuus 4 5 5
Ruiskumaalaus 3 2-4 1-3
Sekoitusilma 3 5 3

Tarkkuuspainesäätimet 2-3 2-4 2-3
Työkalut, koneistuksessa 4 2-4 5

Valimon koneet 4 6 5

KIINTEÄT EPÄPUHTAUDET
Maksimipartikkelikoko ja pitoisuus

Luokka Partikkelikoko
μm

Pitoisuus
mg/m3

1 0,1 0,1
2 1 1
3 5 5
4 15 8

VESI
Paineenalainen kastepiste ja vesipitoisuus

Luokka Partikkelikoko
μm

Pitoisuus
mg/m3

1 – 70°C 0,003
2 – 40°C 0,12
3 - 20°C 0,88
4 + 3°C 6
5 + 7°C 7,8
6 + 10°C 9,4

KOKONAISÖLJYMÄÄRÄ
(pisarat, aerosolit ja höyryt)
Maksimiöljypitoisuus

Luokka mg/m3

1 0,01
2 0,1
3 1,0
4 5
5 25

Paineilman laatuluok-
kasuositukset koskevat 
yleiskäyttöön tulevaa pai-
neilmaa.

Taulukossa vasemmalla 
ovat laatuluokkasuosi-
tukset muutamiin tyypil-
lisiin käyttötarkoituksiin.

Laatuluokat ovat taulu-
kossa oikealla.

Veden osalta on määritel-
ty kastepiste.

Kiinteät epäpuhtaudet 4 3 1 1 1 1

Kastepiste - - - 4 4 1-3

Öljypitoisuus 4 4 1 1 1 1

F

E

D

C

B

A

Esisuodatin-
vedenerotin

Hienosuodatin =
öljynerotus-
suodatin

Öljynerotus-
suodatin

Öljynerotus-
suodatin

Öljynerotus-
suodatin

Aktiivihiili-
suodatin

Jäähdytyskuivain

Esisuodatin-
vedenerotin

Adsorptio-
kuivain
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Paineensäätimellä säädetään paineilmaver-
kon paine käyttölaitteelle sopivaksi. Paineen-
säädin säilyttää säädetyn paineen vakaana 
ensiöpaineen vaihtelusta huolimatta.

Säätimiä käytetään silloin kun, halutaan 
säästää energiaa, lisätä laitteiden turvallisuut-
ta tai säätää laitteiden nopeutta.

Toimintaperiaate
Käännettäessä säätönuppia myötäpäivään 

pääjousi painuu vasten joustavaa kalvoa, 
joka painaa venttiilin runkoa. Kalvo ja venttiili-
runko liikkuvat alas pakottaen tasapainotetun 
venttiilin päästämään ilmaa säätimen toisio-
puolelle. Tarkasti oikein sijoitettu yhdysputki 
välittää toisiopaineen kalvolle. Tasapainotettu 
kalvo reagoi nopeasti ensiöpaineen muutok-
siin säilyttäen tarkasti halutun toisiopaineen. 
Kalvo, venttiilirunko ja venttiili liikkuvat ylös 
puristaen paineensäätöjousta. Liike ylöspäin 
loppuu, kun jousen voima kalvoa vasten on 
yhtä suuri kuin ilmanpaineen kalvoon aiheut-
tama voima.

Käytetään kohteissa, joissa vaaditaan luo-
tettavaa ja täsmällistä paineensäätöä.

Tämän tyyppisiä paineensäätimiä käyte-
tään pääasiassa materiaalinsiirtojärjestelmis-
sä, virtaus- ja lämpötilamittauksissa, tarkois-
sa säätölaitteissa, tieteellisissä laitteissa ja 
venttiilien asemoinnissa.

Toimintaperiaate
Haluttu toisiopaine säädetään säätönupista 

kääntämällä. Myötäpäivään käännettäessä 
jousivoima kalvoa vastaan kasvaa. Jousivoi-
man ylittäessä ilmanpaineesta kalvoon koh-
distuvan voiman venttiilin runko avaa pää-
venttiilin ja ilma virtaa säätimen läpi. Oikein 
suunniteltu ja sijoitettu yhdysputki johtaa toi-
siopaineen kalvon alapuolelle, jolloin säädin 
pystyy reagoimaan välittömästi virtausolo-
suhteiden muuttuessa. Kun virtausta ei enää 
tapahdu ja toisiopaine alkaa hieman kohota, 
nousee kalvo ylös sulkien pääventtiilin ja sää-
detty paine säilyy.

Malleissa, joissa on toisiopoisto, ylimääräi-
nen paine poistuu kalvon ja venttiilin rungon 
välistä säätimen rungon sisään. Säätimen 
rungossa olevien aukkojen kautta ylimääräi-
nen ilma kulkeutuu ulkoilmaan.

Tarkkuussäätimet

Paineensäätimet

      Kalvo

Ylipaineen

Säätönuppi

Venttiili

ILMA ULOS

Säätöjousi

Venttiilin
 jousi

 ILMA SISÄÄN

poisto

Sisääntuleva paine

Ulkoilman paine

Lähtevä paine

Säätönuppi

Suodatin

Yhdysputki

ILMA ULOS

Kalvo

Säätönupin
lukitus

Venttiili

ILMA SISÄÄN

Sisääntuleva paine

Ulkoilman paine

Lähtevä paine
10



DIAL-AIRTM -säädin

Paineensäätimet

Sisääntuleva paine

Ulkoilman paine

Lähtevä paine

80

30

20
10

OFF

Alempi
mäntä

Ylempi
mäntä

Säätönuppi, jossa
 paineasteikko

   Venttiili

ILMA ULOS

Jousi

ILMA SISÄÄN

Sisääntuleva paine

Ulkoilman paine

Lähtevä paine

Jouset

DiaI Air™-säädin on esiohjattu, 
mäntätoiminen paineenalennin. Esioh-
jatulla paineensäätimellä päästään 
erittäin suuriin virtauksiin, hyvään toi-
siopaineen säilyttämiseen ja minimaa-
liseen painehäviöön. Nousemattoman 
säätönupin paineasteikon avulla pai-
neensäätö on helppoa ja nopeaa. DiaI 
Air™ -paineensäätimen koko säätö-
alue on kansiosan yhden kierroksen 
sisällä. Säätönupin paineasteikon 
ansiosta DiaI Air™ -paineensäätimet 
eivät välttämättä tarvitse erillistä pai-
nemittaria. Tämä säädin on tarkoitet-
tu käyttökohteisiin, joissa tarvitaan 
tarkkaa, nopeaa ja helppoa paineen-
säätöä sekä suurta ilman virtausta. 
Säädintä voidaan käyttää tavallisena 
paineenalentimena tai kauko-ohjat-
tavan paineenalentimen ohjaussää-
timenä.

Toimintaperiaate
Paineensäätö tapahtuu kalibroidun 

säätönupin asteikon avulla. Painetta 
säädettäessä pilottiventtiili avautuu 
päästäen ilman säätökammioon. Sää-
tökammiossa olevan ilmanpaineen 
ansiosta alempi mäntä avaa päävent-
tiilin päästäen ilmaa säätimen läpi. Sa-
manaikaisesti säätökammion paine 

pakottaa ylemmän männän levyjousia 
vasten, jolloin pilottiventtiiIi sulkeu-
tuu, kun asetettu paine on saavutettu. 
Kammiossa oleva toisiopaine on tasa-
painossa alemman männän jousivoi-
man kanssa. Virtauksen lisääntyessä 
säätökammion ilma pakottaa alempaa 

mäntää ja pääventtiiliä alaspäin, jolloin 
virtaus kasvaa. Säädettyä korkeampi 
paine nostaa alempaa mäntää ylös, 
jolloin pääventtiili päästää vähemmän 
ilmaa virtaamaan ja avaa toisiopois-
toventtiilin, josta ilma vapautuu ym-
päristöön.
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ECONOMISTTM

ATOMISTTM

Voitelulaitteet

EconomistTM-sumuvoitelulaitteet 
syöttävät automaattisesti öljysumua 
ilmavirtaan. Ilmavirta kuljettaa öl-
jysumun paineilmatyökaluille tai 
muille paineilmalaitteille, jotka vaa-
tivat voitelua.

Toimintaperiaate
Voitelulaitteen kupissa on oltava 
painetta, jotta voitelulaite voi toimia 
oikein. Osa voitelulaitteen läpi vir-
taavasta ilmasta ohjautuu kuppiin 
paineistaen siinä olevan öljyn. Ku-
pissa oleva öljy nousee joustavaa 
putkea pitkin takaiskuventtiilin läpi 
tiputusputkelle. Suurin osa ilmasta 
kulkee virtauksen mukaan muuttu-
van Flow-Guide® -aukon läpi. Sää-
tölaitteessa syntyvän pienen paine-
häviön ansiosta voiteluaine virtaa 
putkea pitkin takaiskuventtiilin läpi 
näkölasin tiputusputkelle, josta se 
tippuu pisaroina ilmavirtaan. Ilmavir-
rassa öljypisara hajoaa ja sekoittuu 
ilmaan. Öljyn määrää voidaan säätää 
tarkasti säätönupin avulla.

ltsesäätyvä virtaustunnistin huolehtii 
automaattisesti, että öljy-ilmasuhde 
säilyy virtauksen vaihteluista huoli-
matta aina oikeana. Takaiskuventtiili 
huolehtii siitä, että öljyputkessa on 
öljyä vaikkei ilma virtaisikaan. Ta-
kaiskuventtiili ehkäisee voiteluaineen 
syötön ilman virratessa vastakkai-
seen suuntaan.
Paineenpoistoventtiilin ansiosta voi-
teluainekupin täyttö on mahdollista 
yksikön ollessa paineenalaisena. 
Kun täyttönuppia avataan, sulkeu-
tuu jousipalautteinen, normaalisti 
suljettu 2-tieventtiili ja kupin paine 
pienenee vähitellen. Kun täyttönup-
pi kierretään paikalleen, kupin paine 
nousee paineenpoistoventtiilin kaut-
ta tulevan ilman vaikutuksesta.

AtomistTM -mikrosumuvoitelulait-
teet syöttävät automaattisesti hyvin 
pienijakoista öljysumua ilmavirtaan 
taaten aina oikean määrän voitelu-
ainetta paineilmatyökaluille ja muille 
paineilmalaitteille.
AtomistTM -tyyppinen voitelulaite voi-
daan tarkasti säätää erittäin pienel-
le voiteluaineen syötölle. Vain osa 
näkölasissa näkyvistä öljypisarois-
ta kulkeutuu ilmavirtaan. AtomistTM 
-voitelulaitteita käytetään, kun voite-
luainetta tarvitaan hyvin pieniä mää-
riä tai kun voideltava kohde sijaitsee 
kaukana voitelulaitteesta.

Toimintaperiaate
Näkölasin kautta kulkeutuvat öljy-
pisarat ruiskutetaan öljysumunke-
hittimelle. Öljysumunkehittimen läpi 
virtaava ilma ottaa hienojakoiset 
öljypisarat mukaansa kuljettaen ne 
pois voitelulaitteesta. Voitelulait-
teen läpi virtaava ilma paineistaa 
kupissa olevan öljyn pakottaen sen 
kohoamaan joustavassa putkessa. 
Öljy kohoaa säätöruuvin venttiilille, 
joka säätää tiputusputken kautta öl-
jysumunkehittimelle menevän öljyn 
määrää. Öljy ja ilma suihkutetaan 
öljysumunkehittimen levylle, jossa 
öljypisarat hajoavat hienojakoiseksi 

öljysumuksi. Suuremmat öljypisarat 
tippuvat öljysumunkehittimestä kup-
piin uudelleen käytettäväksi. Erittäin 
hienojakoinen öljysumu kulkeutuu 
ilmavirran mukana voitelulaitteesta 
ulos. Suurin osa näkölasin kautta 
kulkevasta öljystä joutuu takaisin 
voitelulaitteen kuppiin. AtomistTM 
-voitelulaitteet muuttavat noin 3 % 
voiteluaineesta erittäin hienojakoi-
seksi öljysumuksi (halkaisijaltaan alle 
2 μm).
Muuttuva-aukkoinen Flow-Guide®-
virtausaukko huolehtii, että ilma-
öljy-suhde säilyy säädettynä ilma-
virtauksen muuttuessa. AtomistTM 
-voitelulaitetta ei voi täyttää pai-
neenalaisena. AtomistTM -voitelulait-
teessa ei öljypinnan taso saa nousta 
öljysumunkehittimen levyn tasolle.

Läpinäkyvä muovikuppi

Öljysumu

Öljysumunkehitin

Muuttuva virtausaukko

Öljynsuodatin

  Voiteluaineen
annostelun

säätö

Tiputusputki

Näkölasi

Metallinen
kupin suoja

Joustava
   öljyputki

Neulaventtiili

Suuri öljyn
täyttöaukko

ILMA SISÄÄN

ILMA ULOS

Käsityhjennys
(lisävaruste)

Öljysumun pisara-
koko alle 2
mikronia

Öljysumunkehitin

Levy, joka  palauttaa
karkeimman öljysumun

Muuttuva virtausaukko

öljysäiliöön

Öljypisarat halkaisijaltaan
yli 2 mikronia palautuvat
öljysäiliöön

Läpinäkyvä muovikuppi

Voiteluaineen
annostelun

säätö Näkölasi

Tiputusputki

Öljynsuodatin

Joustava
öljyputki

Metallinen
kupin suoja

Suuri öljyn
täyttöaukko

ILMA SISÄÄN

ILMA ULOS

Öljy

Ilma sisään

Ilma ulos

Öljy

Ilma sisään

Ilma ulos
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08/18/28/39 moduulisarja

Wilkersonin 08/18/28/39 moduulisarja on kehitetty 
edelleen jo käsitteeksi muodostuneesta Wilker-
sonin 16/26-moduulisarjasta. Sen kehittämisen 
lähtökohtana on ollut jo ennestään hyvien virtauso-
minaisuuksien parantamisen lisäksi painehäviöiden 
minimoiminen, moduulikiinnitysjärjestelmän asen-
nusta ja käytettävyyttä helpottavien ominaisuuksien 
edelleen kehittäminen sekä laitteiden ulkoisen koon 
ja painon pienentäminen. Lopputuloksena on sarja, 
joka on virtausominaisuuksil-taan ja paineenhäviö-
arvoiltaan vertaansa vailla, erittäin helppo asentaa, 
käyttää ja huoltaa, muotoilultaan tyylikäs ja ulkoisil-
ta mitoiltaan pienikokoinen.
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Esisuodattimet

Moduulisarja 08/18/28/39

F08 F18 F28 F39

Mallin koodiavain

14



Esisuodattimet

Moduulisarja 08/18/28/39
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Mallin koodiavain

Öljynerotussuodattimet

Moduulisarja 08/18/28/39

M08 M18 M28 M39

Ominaisuudet:
• Öljynerotussuodatin poistaa tehokkaasti paineilmasta 

vettä, öljyä ja likahiukkasia. Suodatusaste 0,01 μm, 
öljyn jäännösmäärä 0,01 mg/m3.

• Aktiivihiilisuodatin poistaa paineilmasta kaasumaisen 
öljyn, hajut ja maut.

 Öljyn jäännösmäärä < 0,003 mg/m3.
• Paine-eroindikaattori vakiona, poislukien M08-sarja
• Pikalukkokiinnitteiset kupit
• Muovikupin suojus vakiona
• M39 öljynerotussuodattimessa vakiona metallikuppi/

näkölasi sekä moduulikiinnike Automaatti-
tyhjennys

Käsityhjennys
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Öljynerotussuodattimet

Moduulisarja 08/18/28/39

Aktiivihiilisuodattimet
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Mallin koodiavain

Paineensäätimet

Moduulisarja 08/18/28/39

R18 R28 R39
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Paineensäätimet

Moduulisarja 08/18/28/39

Ominaisuudet:
• Tasapainoitettu pääventtiili
• 2 painemittariliitäntää
• Jousikuormitteinen kalvo

malleissa R08, R18 ja R28
• Jousikuormitteinen mäntä

mallissa R39
• R08 saatavissa integroidulla

moduulipainemittarilla
• R39-säätimessä vakiona

moduulikiinnike

Toisio-
poistolla

Ilman
toisiopoistoa
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Voitelulaitteet

Moduulisarja 08/18/28/39

Mallin koodiavain

L08 L18 L28 L39
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Voitelulaitteet

Moduulisarja 08/18/28/39

Ominaisuudet:
• Yhdistetty näkölasi ja öljyn 

säätönuppi
• Voidaan täyttää paineellisena
• Pikalukkokiinnitteiset kupit
• L39 voitelulaitteessa vakiona 

metallikuppi/näkölasi sekä 
moduulikiinnike

• Öljysuositus: ISO VG 32
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Suodatin / paineensäätimet

Moduulisarja 08/18/28/39

B08 B18 B28 B39

Mallin koodiavain
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Suodatin / paineensäätimet

Moduulisarja 08/18/28/39

Ominaisuudet:
• Tasapainoitettu pääventtiili
• 5 mikronin suodatin vakiona
• Jousikuormitteinen kalvo malleissa

B08, B18 ja B28
• Jousikuormitteinen mäntä mallissa B39
• Pikalukkokiinnitteiset kupit sekä muovi-

kupin suojus
• B08 saatavissa integroidulla moduuli-

painemittarilla
• B39:ssä vakiona metallikuppi/näkölasi 

sekä moduulikiinnike
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Huoltolaiteyhdistelmät

Moduulisarja 08/18/28/39

C18-C4-FKG0

D18-C4-FKG0 D38-C8-FLG0

D08-C2-FKG0

Mallin koodiavain
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Huoltolaiteyhdistelmät

Moduulisarja 08/18/28/39

D08 C08

D18 D28C18

C39 D39C28

Ominaisuudet:
• Erilliset huoltolaitteet koottuna sa-

maan yksikköön
• Asennusvalmis yksikkö toimitetaan 

varustettuna painemittarilla ja T-
seinäkiinnike/liitoskappaleella

• Pikalukkokiinnitteiset kupit
• 39-sarjassa vakiona metallikuppi/

näkölasi
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Lukittavat sulkuventtiilit

Moduulisarja 08/18/28/39

Mallin koodiavain

Wilkerson V08, V18, V28, V19 ja V29 -sulku-
venttiilit ovat manuaalisesti toimivia luistityyp-
pisiä 3-tieventtiileitä. Suljetussa asennossa 
toisiopuolen paineilma poistuu pakoaukosta 
ilmakehään. Venttiilit ovat lukittavissa suljettuun 
asentoon riippulukolla. V08, V18 ja V28 -vent-
tiileissä on oranssin värisestä muovista valmis-
tetut luistit ja ne on tarkoitettu virtauksille va-
semmalta oikealle. V19/29-venttiileissä taas on 
keltaisesta muovista valmistettu luisti ja se on 
tarkoitettu virtauksille oikealta vasemmalle. Wil-
kerson V08, V18, V28, V19 ja V29 -sulkuventtiilit 
täyttävät OSHA:n* turvallisuusmääräykset.

*OSHA 29 CFR Nr.1910 EN normit

V08, V18, V28 V08V18

V19 / V29 V18 / V28 / V19 / V29
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Jakokappaleet

Moduulisarja 08/18/28/39

Ominaisuudet:
• Voidaan liittää huoltolaitteisiin
 moduulikiinnikkein
• Vakiona 2 väliulosottoa
• Sisältää yhden sulkutulpan
• NJ8:lla tilaa säästävä rakenne ja se 

sisältää O-renkaan sekä moduulikiin-
nikkeen

N18

NJ8

N08

NJ8

N18 / N28
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Varaosat

Moduulisarja 08/18/28/39
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Varaosat

Moduulisarja 08/18/28/39
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Lisävarusteet

Moduulisarja 08/18/28/39

Painemittari

Liitoskappale

Liitoskappale seinäkiinnikkeellä

Päätykappale

Seinäkiinnike, malli L

Seinäkiinnike, malli C

Automaattinen lauhteenpoistin

Seinäkiinnike P3NKA00MW

Moduulipainemittari
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Sarjat 03, 16/26 ja 3X/4X

Perinteinen metallirunkoinen paineilman huoltolaitesarja, 
josta löytyvät tuotteet myös erikoissovellutuksiin.
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Esisuodattimet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

F03-C2-000 F26-C4-000 F30-C8-000 F35-CB-F00

Ominaisuudet:
• Vakiona 5 μm:n suodatinelementti
• Pikalukkokiinnitteiset kupit sarjoissa 

16, 26 ja 30
• Vakiona muovikupin metallisuojus 

sarjoissa 16, 26 ja 30
• Moduulikiinnikkeet sarjoissa 16 ja 26
• F35 suodattimessa vakiona paine-

eroindikaattori

Käsityhjennys Automaatti-
tyhjennys

”In-line” suodatin F01

Pienikokoinen, alumiinista valmistettu suodatin 
on tarkoitettu estämään epäpuhtauksien 
pääsyn käsityökaluihin. Suodatin on varustettu 
5 μm:n elementillä. Liitännät ovat R 1/4” sisä-
kierre ja R 1/4” ulkokierre, kumpaakin  liitäntää 
voidaan käyttää sisääntuloyhteytenä. Suodatin 
voidaan asentaa suoraan paineilmaletkuun

Mallin koodiavain
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Esisuodattimet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X
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Öljynerotussuodattimet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

M03-C2-000 M26-C4-000 M30-C8-F00 M35-CB-F00

Mallin koodiavain

Ominaisuudet:
• Öljynerotussuodatin poistaa tehokkaasti 

paineilmasta vettä, öljyä ja likahiukkasia. 
Suodatusaste 0,01 μm, öljyn jäännösmäärä 
0,01 mg/m3

• Aktiivihiilisuodatin poistaa paineilmasta kaa-
sumaisen öljyn, hajut ja maut. Öljyn jäännös-
määrä < 0,003 mg/m3

• Vakiona paine-eroindikaattori, poislukien 
03-sarja

• Pikalukkokiinnitteiset kupit sarjoissa 16, 26, 
30 ja 31

• Vakiona muovikupin metallisuojus sarjoissa 
16, 26, 30 ja 31

• Moduulikiinnikkeet sarjoissa 16 ja 26

Käsityhjennys Automaatti-
tyhjennys
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Öljynerotussuodattimet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X
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Paineensäätimet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

R03-C2-M00 RB3-C2-F000 R16-C4-000 R30-C8-000 R40-CB-000

Mallin koodiavain
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Paineensäätimet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

Ominaisuudet:
• Tasapainoitettu pääventtiili
• 2 painemittariliitäntää
• Jousikuormitteinen kalvo malleissa

R03, RB3, R16 ja R26
• Jousikuormitteinen mäntä malleissa

R30 ja R40
• Moduulikiinnikkeet sarjoissa 16 ja 26
• RB3 soveltuu vedelle, runko messinkiä

Toisio-
poistolla

Ilman
toisiopoistoa
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Tarkkuussäätimet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

P16-C3-000 P17-C2-B00

Ominaisuudet:
• 2 painemittariliitäntää
• Jousikuormitteinen kalvo malleissa

P15, P16 ja P19
• Tasapainoitettu servomekanismi-

mallissa P17, tarkkuus 0,1 %
• P15 ja P16 liitettävissä 16- ja 26-

sarjojen yksiköihin moduulikiinnityksellä

Ilman
toisiopoistoa

Toisio-
poistolla

P19-C2-A00

38



Dial AirTM -säädin

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

Ominaisuudet:
• Tasapainoitettu pääventtiili
• Nousematon säätönuppi, jossa kalibroitu paineasteikko
• Mäntätoiminen
• 2 painemittariliitäntää, pois lukien R11
• Hyvät virtausominaisuudet
• Paineensäätöalueet 0,1-3 bar ja 0,4-11 bar

R21-C4-000 R41-CB-000 R31-C6-R00

Toisio-
poistolla

Periaatekuva paineilmalla kauko-ohjattaville 
R21 / 31 / 41-XX-RXX paineensäätimille.
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Voitelulaitteet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

L03-C2-000

L01-C2-000

L16-C4-000 L30-C6-000

Ominaisuudet:
• Voidaan täyttää paineellisena pois-

lukien Atomist-mallit L17, L27 ja L34 
sekä L01

• Pikalukkokiinnitteiset kupit vakiona 
poislukien 03-sarja

• Vakiona muovikupin metallisuojus 
poislukien 03-sarja

• Moduulikiinnikkeet sarjoissa 16 ja 26
• Öljyn imuputken suodatin estää öl-

jyssä olevien epäpuhtauksien pääsyn 
lähtevään ilmavirtaan

• Öljysuositus ISO VG 32

”In-line” sumuvoitelulaitteet soveltuvat käsityö-
kalujen voitelemiseen. Ne asennetaan mahdol-
lisimman lähelle paineilmatyökalua.
Voiteluöljyä mahtuu laitteeseen (7,4 cm3) yhden,

normaalin kahdeksan tunnin työpäivän tarpee-
seen. Voitelulaite vaatii säännöllistä liikuttelua 
ja toimii parhaiten, kun se asennetaan suoraan 
työkaluun tai välittömästi sen läheisyyteen.

”In-line” voitelulaite L01

Mallin koodiavain
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Voitelulaitteet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X
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Suodatin/paineensäätimet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

BB3-C2-FK00 CB6-C2-000

Ominaisuudet:
• Vakiona 5 μm:n suodatinelementti
• BB3:n messinkirunko kestää hyvin 

korroosiota
• CB6:ssa vakiona muovikupin metalli-

suojus sekä pikalukkokiinnitteiset kupit
• CB6 liitettävissä 16 ja 26 sarjan yksi-

köihin moduulikiinnityksellä

Mallin koodiavain
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Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

Säädettävä varoventtiili X11

Poistoilman äänenvaimennin

X11

F33-C6-000

Wilkerson X11 kalvotoimista varoventtiiliä 
käytetään suojaamaan paineilmakomponent-
teja ylipaineelta. Varoventtiilin avautumispai-
ne on tarkasti säädettävissä alueille 0-3,4 bar 
(X11-C2-L00) ja 0-6,8 bar (X11-C2-000). Ilman 
virtaukselle varoventtiilissä on R 1/4” -liitäntä ja 
painemittarille on kaksi R 1/8” -liitäntää. Mes-
sinkirunko kestää myös hyvin korroosiota.

Työsuojeluhallituksen ohjeiden mukaan työtilan 
melutaso ei saa ylittää 90 dB(A). Wilkersonin 
äänenvaimentimet vähentävät huomattavasti 
poistoilman aiheuttamaa melua.

Äänenvaimentimissa on yksi ilmaliitäntä ilman 
sisääntuloa varten. Äänenvaimentimeen tulevat 
likahiukkaset erotetaan ensin mekaanisesti ja 
sitten suodattamalla kahdessa vaiheessa. Puh-
das ilma poistuu äänenvaimentimen yläosasta 
metallisuojan alta.
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Lauhteenpoistimet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

X01-C4-000

MTA/SCE

X02-C4-F00

Automaattinen
sähkötoiminen
lauhteenpoistin
• 230 V/50 Hz
• kello-ohjattu (aukiolo säädet-

tävissä 1 - 20 s., avautumisväli 
sääd. 1 - 40 min)

• liitännät 1/4”, 1/2”
• max. käyttöpaine 16 bar
• kotelointiluokka IP 65
• mitat 97 x 115 x 103 mm

Säiliön asennus

Matala asennus

Huohotin

Suodatinkotelossa

Neste-
pinta

Huoho-
tin-
putki
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Poistoilman äänenvaimennin/öljynerotin

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

XMC
XMC äänenvaimentimia/öljynerottimia käyte-
tään, kun tarvitaan tehokasta poistoilman ää-
nenvaimennusta ja öljynerotusta. Wilkersonin 
XMC:n avulla melutaso alenee 25 dB(A). Myös 
poistettavan ilman sisältämä öljymäärä piene-
nee, suodatustehokkuus 99,9 %.

3/2 käsiventtiilit

Ominaisuudet:
• Varustettu liukuholkilla
• Tiivistemateriaali NBR
• Materiaali messinkiä, mustat osat
 eloksoitu
• Maksimipaine 15 bar
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Kemialliset kuivaimet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

X03-C2-000

Kemiallisten Wilkerson-kuivainten 
toiminta on yksinkertainen. Kuivatta-
va ilma johdetaan kuivausainekupin 
pohjalle, josta se ohjataan teräsverkon 
kautta kuivausainekerroksen läpi ulos 
kuivattuna. Kuivausaineina ovat silica-
geeli tai molekyyliseula. 

Silicageeli sisältää indikaattoriväriä, 
joka muuttuu sinisestä vaaleapunai-
seksi kuivausaineen vettyessä. Kui-
vausaineet on elvytettävissä. Silica-
geelin elvytyslämpötila on 180 °C ja 
molekyyliseulan 320 °C.

Metallikupeilla varustetuissa yksi-
köissä on kosteusindikaattori vakiona.

Kuivaimien eteen on syytä asentaa 
öljynerotussuodatin, joka pidentää 
kuivausaineiden elinikää, sekä tarvit-
taessa kuivaimen jälkeen pölysuoda-
tin, joka estää pienehkön kuivausaine-
pölymäärän siirtymisen ajan kuluessa 
käyttökohteeseen.
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Lisävarusteet

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

Seinäkiinnike

Jakokappale

Päätykappale UK

Liitoskappale seinäkiinnikkeellä

Päätykappale SK

Liitoskappale

3-tiesulkuventtiili

Automaattinen lauhteenpoistin
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Varaosat

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X
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Voitelulaitteet/varaosat

Sarjat 03, 19/26 ja 3X/4X

Valmistusmateriaalit
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Muistiinpanoja
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www.tecalemitindustrial.fi 

Tiilitie 6 A 2, 01720 Vantaa
Puhelinkeskus: 029 006 290
Tekninen tuki: 029 006 5115
Fax: 029 006 1212

Asiakaspalvelu
puh. 029 006 5101

asiakaspalvelu@tecalemitindustrial.fi 

Pantaliittimet

Pikaliittimet

Pneumatiikkaliittimet ja -komponentit

Poimutefl onletkut

Putkiliittimet ja kiinnikkeet

Teollisuuden voitelulaitteet

Termoplastiset letkut

Hydrauliikkaletkut ja -letkuliittimet

Leikkuurengasliittimet

Korkeapainepalloventtiilit

Nokkavipuliittimet

Paineilmanhuoltolaitteet

Paineilmasuuttimet ja turvapistoolit

Paljetasaimet

TECALEMIT INDUSTRIAL OY
Yhtiön tuotteilla ja osaamisella toteutetaan puunjalostus- ja paperiko-
neteollisuuden sekä kuljetuskaluston ja muiden kone- ja laitevalmista-
jien hydrauliikka- ja pneumatiikkarakentaminen sekä voitelulaitehuolto 
tehokkaasti ja ympäristöä säästävällä tavalla.

Yhtiön maahantuomat merkkituotteet takaavat häiriöttömän käynnin ja 
pitkän käyttöiän. Tecalemit Industrial toimittaa mm. laadukkaita leikkuu-
rengasliittimiä, letkuliittimiä, adaptereita, pika- ja nokkavipuliittimiä sekä 
tarvikkeita. Toimitusohjelmaan kuuluu myös pneumatiikkakomponentte-
ja ja magneettiventtiileitä. Yhtiö auttaa korjaamoita ja teollisuuslaitoksia 
löytämään oikean ratkaisun voiteluhuoltoon ja laadun parantamiseen ja 
toimittaa siihen tarvittavat laitteet ja tarvikkeet.

Ensiasennusprojektit myydään suoraan loppukäyttäjille. Muut kun-
nossapidon komponentit ja tarvikkeet myydään tukkuliikkeiden ja 
jälleenmyyjien kautta. OEM-asiakkaille lisäarvoa tuottavat yksilölliset 
palvelupaketit sekä joustava logistiikka; EDI-tilaukset ja -laskutukset 
sekä hyllyynkantopalvelut. Vastaavasti jälleenmyyjien ja tukkuliikkeiden 
kautta tapahtuvassa myynnissä tarjotaan lisäarvona asiantuntemusta, 
kustannustehokkuutta ja hyvin toimivaa logistiikkaa.
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