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NEWTON

NEWTON,  grupa filtrów przeznaczonych do oczyszczania powietrza w miejscu pracy, 

eliminacji mg³y olejowej i dymu powsta³ego z oprzyrz¹dowania metalu razem z ch³odz¹co – 

smaruj¹cymi substancjami ( sta³ego i rozpuszczalnego oleju ). 

Wyró¿niamy dwa ró¿ne modele wystêpuj¹ce w serii NEWTON: NEWTON 3 i NEWTON 6, 

które ró¿ni¹ siê wydajnoœci¹,  pomiêdzy 1,000 i 3,000 m3/ h i 4,000 m3/ h oraz 6,000 m3/h. 

NEWTON 3 i NEWTON 6 s¹ byæ odpowiednie dla wentylatorów o niskim jak i wysokim 

ciœnieniu i przedstawiaj¹ idealn¹ aplikacjê nie tylko dla scentralizowanych urz¹dzeñ ale te¿ 

du¿ych maszyn ( centrów obróbczych), które wymagaj¹ wysokiego poziom przep³ywu 

powietrza przy redukcji wydajnoœci. 

NEWTON 3 i NEWTON 6 s¹ modu³owymi strukturami filtracji. Mog¹ byæ po³¹czone do innych 

maszyn, w³¹czone w postaæ du¿ych scentralizowanych urz¹dzeñ… 

Wydajnoœæ serii NEWTON mo¿e byæ zmieniana w zale¿noœci od potrzeb Klienta: modu³ 

zupe³nej po – f iltracji mo¿e byæ zainstalowany i tym samym zapewniaæ poziom filtracji 

99.95%. 



U¿ycie 
Rozwi¹zania w zastosowaniu filtra maj¹ bardzo szeroki rodzaj dostêpnych aplikacji: 

Centra maszyn, ostrza³ki, tokarki, frezarki…. 

Dziêki specjalnemu materia³owi u¿ytemu przy produkcji serii Newton, linia osi¹ga bardzo 

wysoki poziom filtracji w nawi¹zaniu do norm . 

Testy Wyszomierzem absorpcyjnym l analizy laboratoryjne gwarantuj¹ niezawodnoœæ i 

wydajnoœæ dla obu dostêpnych wersji: 95% lub 99.95% z ostatecznym po – f iltrem. 

Seria Newton jest idealnym rozwi¹zaniem dla sprzêtu w nadmiarowych maszynach. 

Modularnoœæ jest jedn¹ z g³ównych zalet linii Newton, staj¹c siê jednym z najwa¿niejszych 

wysokiego przerobu systemu filtracji mg³y olejowej. Przez po³¹czenie kolejnych urz¹dzeñ 

razem ( 3 lub 6.000 m3/h ka¿dy) mo¿liwym jest osi¹gniêcie znacznie wy¿szych przep³ywów 

powietrza. 

Losma jest równie¿ w stanie zaproponowaæ  rozwi¹zania, doskona³e dla scentralizowanych 

systemów. 

Proces pracy najwy¿sza wydajnoœæ filtracji  
Najwy¿sz¹ wydajnoœæ filtracji,  otrzymuje Newton dziêki czterem etapom filtracji: 
Przep³yw powietrza przecina cz¹stkê od do³u do góry przecinaj¹cych siê: s¹czek zbiornika i 
inne … 
Dziêki 4 etapom filtracji Newton ³¹czy ró¿ne typy filtra…. W zale¿noœci od redukcji emisji 
zanieczyszczeñ i osi¹gniêcia najlepszego po³¹czenia wydajnoœci razem z trwa³oœci¹ przez 
ca³y czas. 

1 ° etap przed – filtracji: 

Zanieczyszczone powietrze, przez szereg filtrów zostaje oczyszczone z wiêkszych cz¹stek. 

2 ° etap filtracji: 

Rozdzielanie p³ynów od aerozoli jest mo¿liwe zderzeniu powietrza po oddzielaniu 
kropelkowym 

3 ° etap filtracji: 

Filtr gwarantuje koalescencjê komponentów oleistych i w tym samym czasie kondensacjê 
pozosta³ej wodnistej czêœci oparów. 

4 ° etap filtracji: 

Ekstensywna przestrzeñ f iltracji oddzia³uje w kierunku mikrometrycznych czêœci 
gwarantuj¹cych najwy¿sz¹ wydajnoœæ filtracji. 

5 ° etap po filtracji: 

 W ostatnim etapie filtracji Newton mo¿e byæ po³¹czony z f iltrem koñcowym. Konfiguracja 
u¿ywana dla procesu filtracji zawieraj¹cego kurz, opary i mg³y powsta³ych z rozpuszczalnego 
lub czystego oleju, gwarantuje g³ówne poprawê ca³ego systemu z poziomem wydajnoœci 
wynosz¹cym 99.95%. 



Opis i u¿ycie 
Wysoki poziom filtracji powietrza mg³y olejowej, mikro- zanieczyszczeñ, opary i dym. 

 

Odpowiedni 
Maszyny du¿ych rozmiarów lub zcentralizowane systemy filtracji. 

U¿ycie 
Filtracja powietrza zawieraj¹cego mg³ê, mikro- zanieczyszczenia i dym. 

 A B C D E F G H I L Ø1 

Newton 
3 

638 680 1600 701 358 2301 2659 578 580 1061 13 

Newton 
6 

910 912 1600 850 418 2450 2868 764 766 1356 21 
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Zastosowanie

AP = Wysokie ciœnienie
BP = Niskie ciœnienie
Pt = Total Head
Ps = Static Head

* = Values reffered to the Basic Module

Newton Wydajnoœæ 
m3/h 

Moc 
kW 

Ca³kowita 
wysokoœæ 
mm H2O 

Wysokoœæ 
statyczna 
mm  H2O 

Poziom 
ha³asu 

Pobór 
pr¹du 
400V 50Hz 

3.1 BP 1000 0,75 114 95 67.8 1,7 

3.1 AP 1000 7,5 155 147 69,9 3,2 

3.2 BP 2000 1,1 130 122 65 2,4 

3.2 AP 2000 2,2 180 149 74 4,6 

3.3 BP 3000 1,5 95 77 66,7 3,2 

3.3 AP 3000 6 185 116 74 6,1 

6.4 BP 4000 5,5 275 215 80,3 11,1 

6.4 AP 4000 3 106 100 68,8 6,1 

6.5 BP 5000 7,5 279 185 80,3 14,7 

6.5 AP 5000 4 110 94 70,8 7,7 

6.6 AP 6000 5,5 110 94 70,8 11,1 

6.6 BP 6000 7,5 311 260 74,2 14,7 
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