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SILVERMIST SM 30  AEROSOLEN FILTER 
 
 
Silvermist filters vormen een zeer eenvoudige en efficiënte 
oplossing voor het verwijderen van olie- of koelvloeistof 
nevel of andere aerosolen uit lucht. 
Deze nevel ontstaat bijvoorbeeld in werkplaatsen bij 
mechanische bewerkingen, bij het inspuiten van (bak) 
vormen of bij vacuümpompen. De nevel vormt een 
bedreiging van de gezondheid en dient als zodanig binnen 
wettelijke grenzen te blijven. 
De afzuiging vindt direkt bij de bron plaats, zodat de 
operator deze niet zal inademen. Op deze wijze wordt 
maximale zekerheid ten aanzien van de gezondheid 
verkregen.  
Tevens veroorzaken aerosols vervuiling, gladheid en 
brandgevaar.Silvermist filters leveren een zeer efficiënte 
en betrouwbare oplossing voor het verwijderen van 
aerosols.Behalve aan de uitstekende werking van de 
Silvermist aerosol filters, is dit mede te danken aan de gunstige prijsstelling en geringe 
onderhoudsgevoeligheid.  
Bovendien zijn Silvermist aerosol filters zeer eenvoudig te plaatsen, hetzij direkt op de 
machine of door middel van een staander vlak ernaast.Installatie van deze nevelfilters 
verlaagt de energie- en ventilatiekosten doordat de gereinigde lucht in de productieplaats 
blijft en niet naar buiten wordt afgevoerd. 
 
  
CENTRIFUGAAL MISTFILTER – werkingsprincipe 
 
De centrifugaal aerosolfilter is voorzien van een roterende trommel voorzien van schoepen. 
Deze schoepen creëren een zuigende werking, waardoor de nevel afgezogen wordt direkt op 
de plaats waar deze ontstaat. 
De zeer fijne vloeistofdruppeltjes botsen tegen de schoepen, vormen hierdoor grotere 
druppels,en worden vervolgens tegen de buitenwand geslingerd. De afgescheiden olienevel 
wordt via de nevelretour afgevoerd.  
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Silvermist SM30 
 
 
 
 
 
 
 
Capaciteit M³/min. 31 
Motor 3 Ph. 400 V 1,5 kW, 400V 
 
Geluidsniveau 1 meter 72dBa 
Gewicht 32kg 
 
Drain connectie Ø mm 19 
Nafilter 80%  beschikbaar 
Capaciteit met nafilter 26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertikale of horizontale montage 
A 658mm 
B 896mm 
C 200mm 
D 451mm 
E 419mm 
F 481mm 
G 312mm 
L x B 152 x 305mm 
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Materiaal alleen RVS 
Voldoet aan EC voorwaarden 
Opties Kantelbare RVS steun 
  T stukken met luchtregelklep 
  Nafilters voor droge rook, voor reukverwijdering met kool 
  Flexible buizen, aanzuigmonden, Y stukken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


