KONTREC® premium & COmfOrt

PREMIuM
Typegoedkeuring

getest

Olie-water-scheider
Voor het scheiden van compressorcondensaat uit perslucht & persgassen

KONTREC® premium & COmfOrt
De oplossing voor een efficiënt en veilig condensaatmanagement
perslucht wordt als betrouwbare energie voor veel

De smeermiddelen van de compressor zelf (olie) vormen

processen gebruikt. Door de combinatie van compressie-

eveneens een uitdaging. De lozing van onbehandeld

en condensatieprocessen komen in persluchtsystemen

condensaat is ecologisch zeer schadelijk,

altijd grote hoeveelheden compressorcondensaat vrij.

en daardoor onverantwoord, en in strijd met de landelijke

Compressorcondensaat bevat naast vocht in de vorm van

wetgeving. een ideale en simpele oplossing om loosbaar

water ook vuil, fijnstof, deeltjes (roest, slijpsel,etc.) en

water (< 20 mg/l restoliegehalte) te verkrijgen bereikt

door de compressor aangezogen, milieuschadelijke

men door het toepassen van een plaatsbesparende en

koolwaterstoffen.

bedrijfszekere olie-waterafscheider: KOnTREC®.

KOnTREC COMFORT

Het KOnTREC® Plus-Effect +++
Minder investeren, meer bereiken
KOnTREC® helpt op vele manieren

+

hoge kosten te besparen, die alternatief
bij professionele verwerking ontstaan.

+
+
+
+
+
+

KOnTREC PREMIuM

Eenvoedig en ingenieus

condensaat volgens de geldende regels af te
voeren.

De fysische eigenschappen van de meeste compressor condensaten staan

energiekosten te besparen.

een zeer economische verwerking toe. Daar dit meestal als olie-water-

door zijn compacte bouwvorm plaats te

chemisch ontstaat, scheidt KOnTREC® snel en betrouwbaar de oliedelen in

besparen.

het condensaat van het waterdeel. Het water (ca. 99%) mag na scheiding

bedrijfskosten en onkosten te minimaliseren.

door de KSi-olie-waterscheider probleemloos in het riool geloosd worden.

door zijn robuuste uitvoering en lange

KOnTREC® scheidt naast mineraalolien ook betrouwbaar synthetische olie

levensduur de investeringskosten terug te

en polyglycol.

verdienen.

De speciale KOnTREC® constructie, in combinatie met gebruik van optima-

duurzaam ons milieu te beschermen.

le componenten, maakt universele toepassing voor alle soorten condensaat mogelijk.

KOnTREC®
Werkings principe

Technische eigenschappen

Drukverlaging en stabilisatie van het condensaat vindt

+ KOnTREC® premium: verzadigingsindicator in fase 1,

plaats in de drukverlagingskamer. in de volgende

overloopindicator in fase 2

eerste reinigingsfase zorgt een speciale vulling in het

+ KOnTREC® COmfOrt: overloopindicator in fase 1

primairfilter voor effectieve adsorptie- & coalecentie-

+ Servicevriendelijk door eenvoudige elementenwissel

effecten. Vrije olie en geemulgeerde oliedeeltjes

+ Servicevriendelijk door servicekranen (vanaf KOnTREC® premium 10)

worden door deze direkte afscheiding zeer snel

+ Controleglas en test-aftap voor eenvoudige controle van het

gescheiden. De vaste stoffen worden tenslotte in het
onderste deel van het primairfilter gebonden om goede
doorstroming van het KOnTREC® hoogwaardige-

condensaat
+ twee condensaatinvoeren
(KOnTREC® premium und KOnTREC® COmfOrt 15)

actiefkoolfilter in de tweede trap, de reinigingsfase, te

+ Scheid ook stabiele emulsies

waarborgen. Dit secundaire filter van bijzonder

+ elke KOnTREC® olie-water-scheider en elk vervangingsfilterset

hoogwaardig speciaal-actiefkool verwijderd de laatste

voor KOnTREC® premium en COmfOrt bevat: adembescher-

oliedeeltjes en garandeert garantiert die afvoerkwali-

ming, handschoenen en een kunststofschort voor een veilige

teit van het water. in de KOnTREC premium zorgt een

service

®

tweede voorfilter voor de Actiefkool fase voor extra Ad-

+ Algemene type goedkeuring aanwezig
(KOnTREC® premium)

sorptie- en coalescentie-effecten.

leveromvang & samenstelling
RT

PREMIUM
Overloopindicator
fase 1

Verzadigingsindicator
fase 1

Overloopindicator
fase 2
Controleglas

Ontluchtingsfilter
Controleglas
Condensaat invoer

primairfilter 1

primairfilter

Hoogwaardig actiefkoolfilter
Condensaat invoer

Condensaataftap
testventiel

Ontluchtingsfilterset

primairfilter 2

Hoogwaardig actiefkoolfilter

Condensaataftap

testventiel
Service-ventiel

@ KOnTREC® is de ideale oplossing in samenwerking met KOnDRAIn® n KSi-condensaftappen.
Voor een economisch en ecologisch condensaat management.

Opties:

Condensaatverdeler KOnTREC® KO- KVC Condensaattestkit KOnTREC® KO-TK
Voor het bepalen van het juiste
Aansluiting ingang: 1 x ½“

Multi ingang KOnTREC® KO-ME
Aansluiting ingang: 3 x ½“

speciaalfilter bij bijzonder moeilijke

Aansluiting uitgang: 3 x ½“

condensaat-toepassingen
leveromvang | Eigenschappen

KOnTREC® olie-water-scheider
inclusief: filterset, controleglas, adembescherming, handschoenen en kunststof schort

					

<10 mg/l

				PE

pe (KONtreC® premium)
ppC (KONtreC® COmfOrt)

Scheiding minerale smeerstoffen

ja

Scheiding synthetische smeerstoffen

ja

				

ja

				

Speciaal element (K-fSpG)

				

ja

				

alleen KOnTREC® Premium

Aantal

max. olie opname

Filtersets

Primairfilter

1 stuks

5 Liter

1 stuks

10 Liter

1 stuks

15 Liter

1 stuks

25 Liter

Aantal

max. olie opname

1 stuks

3 Liter

*Compressorcapaciteit

Capaciteit | afmetingen KOnTREC® COMFORT

*Compressorcapaciteit

1 stuks

7 Liter

1 stuks

15 Liter

2 stuks

30 Liter

**KON-C 30 bestaat uit 2 x KON-C 15 en een condensaatverdeler KONtreC KVC met de bijbehorende aansluitingen
®

Filtersets KOnTREC® PREMIuM

Filtersets KOnTREC® COMFORT

Primairfilter

Voorfilter

Actiefkoolfilter

Primairfilter

Actiefkoolfilter

KOn-Fs P 5

1 stuks

1 stuks

1 stuks

KOn-Fs C3

1 stuks

1 stuks

KOn-Fs P 10

1 stuks

1 stuks

1 stuks

KOn-Fs C7

1 stuks

1 stuks

KOn-Fs P 20 1 stuks

1 stuks

1 stuks

KOn-Fs C15

1 stuks

1 stuks

KOn-Fs P 30 1 stuks

1 stuks

1 stuks

KOn-Fs C30

2 stuks

2 stuks
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Capaciteit | afmetingen KOnTREC® PREMIuM

