
MISTOL  OLAJKÖDLECSAPATÓ BERENDEZÉS 

            

Alkalmazási terület 
 
   A MISTOL olajköd leválasztó arra szolgál, hogy a levegőt megtisztítsa a gyártási folyamatok során 
keletkező olajködtől. Különösen ajánlatos az olajrészecskéket eltávolítani a forgácsolási (pl. 
esztergálási, marási, fúrási) folyamatok során alkalmazott hűtő-kenő folyadék gőzéből. A leválasztó 
nem alkalmas maró anyagok eltávolítására, amelyeknek káros hatásuk lehet a készülékre és nem 
alkalmas olyan vegyületekhez sem, amelyek robbanékony keveréket képeznek a levegővel. A gyártó 
három különböző méretben gyártja a berendezést: MISTOL-1000; MISTOL-2000 és MISTOL-5000. 
 

Felépítés 
 
A  MISTOL berendezés a következő elemekből áll:  
 
• Acél ház, 
• radiális ventilátor – a ház anyaga: alumínium, 
• előszűrő,  
• nagy hatékonyságú HEPA szűrő – H13 szűrőosztály, 
• ülepítő kamra – csatlakozókkal felszerelve az olajjal terhelt levegőhöz, 
• hangtompító, 
• motorvédő kapcsoló – rövidzár és túlterhelés elleni védelem,  
• tartólábak (a MISTOL-1000 és MISTOL-2000 berendezéseknél a tartólábak kiegészítők között 
találhatóak), 
• olajleeresztő szelep. 
Az első szűrési szakaszban az előzetes szűrés történik: az előszűrőn áthalad a szennyezett levegő, majd 
továbbjut a HEPA szűrőhöz (a szűrőközeg nem-nedszívó üvegszálas karton). Az elkülönített olaj 
lecsöpög az ülepítő kamrába. A kamra alján van egy olajleeresztő szelep, mellyel leereszthető az 
összegyűlt olaj a berendezés alá helyezett edénybe. 
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Üzemeltetés 
 
 
A MISTOL-1000 és MISTOL-2000  berendezést üzembe helyezéskor a tartólábakra (kiegészítő 
berendezés) kell helyezni. A tartólábakat a megfelelő magasságba lehet állítani. A berendezések 3 
lehetséges csatlakozási hellyel rendelkeznek a levegőbeszíváshoz. A felhasználó kiválaszthatja a 
legkényelmesebb csatlakozási lehetőséget – az eszköz hát- vagy oldalfalán. Továbbá lehetséges a 
ventilátor kifúvásának irányát kiválasztani – egyszerűen a ventilátor elfordításával az elszívónyíláson, 
vagy a hangcsillapító elfordításával a ventilátor kifúvócsonkja körül.  
A használat közben az elszívónak nem szükséges technikai szervízelés – csak egyszerű KI- és BE-
kapcsolás. A berendezésben található HEPA szűrőt akár évekig nem szükséges cserélni. A 
mindennapos karbantartás során csak az ülepítő kamrában összegyűlt olajat kell az olajleeresztő szelep 
megnyitásával eltávolítani. A készülék nem alkalmas nappali és éjszakai ciklusra is, a túlzott 
olajmennyiségnek le kell folynia a szűrőről. 
 
 

Technikai műszaki adatok: 
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Típus Cikkszám 
Maximális  

légszállítás (m³/h) 
Maximális  

nyomás (Pa) 
Tápfeszültség (V) 

Motor  
teljesítmény (kW) 

Zajszint (dB)  
a távolság  

függvényében Tömeg (kg) 

1 m 5 m 

MISTOL-1000 800S07 1750 1700 230 0,75 69 64,5 100 

MISTOL-2000 800S08 3100 2000 230 1,5 73,5 68 130 

MISTOL-5000 800S09 8300 4200 3x400 7,5 77 71 400 

 
 
Légszállítási jelleggörbék: 
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Cserélhető szűrők 
 

Nagy hatásfokú HEPA szűrő 
 

 

Típus Cikkszám 
Tömeg 

[kg] 
Méretek  

AxBxH [mm] 
Szűrők 

mennyisége 
Szűrő- 
osztály 

Szűrőanyag Eszköz 

FW-MISTOL-
1000 838F88 10,5 457x457x292 1 H13 Nem-nedszívó  

karton anyag 
üvegszállal.   

Szűrési  
hatásfok  
99,95%. 

MISTOL-
1000 

FW- MISTOL -
2000 838F89 18,8 610x610x292 1 H13 MISTOL -

2000 

FW- MISTOL -
5000 

838F90 28 915x610x292 2 H13 MISTOL -
5000 

 
Kiegészítő felszerelés 
 

Kiegészítő konzol 
 

 

Típus Cikkszám Méretek AxBxH [mm] Tömeg [kg] Eszköz 

KW-MISTOL-1000 841K50 511x558x630 18 MISTOL-1000 

KW- MISTOL -2000 841K51 704x662x625 20 MISTOL -2000 

 

 


