
ФИЛТЪРНИ ГРУПИ MIDI Optimizer – 1/2" BSP 

Филтърните групи от серия MIDI Optimizer са подходящи за над 90% от 
гамата инструменти Atlas Copco и са най-добрият избор за инструменти за 
сглобяване, ударни  инструменти, пробивни машини, шлайфащи, 
шлифовъчни и турбо машини. MIDI има 3/4" BSP присъединяваща резба и 
корпус  и чашка от високотехнологичен полимер. Чашката има 
полипропиленова вложка с висока химическа устойчивост и се завива 
директно към корпуса за по-лесна и бърза работа. 

MIDI Optimizer е с автоматично регулиране на потока, което гарантира, че 
се доставя точно необходимото масло на двигателя при всякакви дебити. 
Това свежда до минимум нуждата от смазване. Нано маслената мъгла, с 
размер на частиците 200 nm, се транспортира през въздушния поток до 40 
m. Това означава, че в шланга няма масло и не е необходимо директно 
омасляване. Смазочният уред може да се допълва по време на работа.   
EP-версиите са настроени за използване с импулсни инструменти. 

РАБОТНА ТЕМПЕРАТУРА -40 ° C до + 60 ° C при 10 bar + 2 ° C до + 60 ° C при 
10 bar за филтрите 
ЗАБЕЛЕЖКА: За сух сгъстен въздух трябва да се избягва образуването на 
лед. 
ОПЕРАЦИОННО НАЛЯГАНЕ: налягане на входа 0-16 bar налягане на изхода 
0,5-8 bar налягане на изхода, за  HP-версии на 0,5-16 bar 
СТАНДАРТЕН ФИЛТЪР 30 μm 
МАНОМЕТЪР за налягане 1/4 "BSP Включено в единици F / RD и FRD 

 

Забележка:  

 Икономичен въздушен поток: Входно налягане 8 бара, налягане на изхода 6.3 бара, спад на налягането 
0.2 бара. 

 Максимален дебит на въздуха: Входно налягане 10 bar, налягане на изхода 6.3 bar, спад на 1 bar. 

 Всички отделни модули, монтажни скоби, монтажни комплекти и манометри трябва да бъдат поръчани 
отделно. 

 Моделите MIDI Optimizer F / RD и FRD се доставят с монтажна скоба, монтажен комплект и манометър. 

 EP За импулсни инструменти, смазка регулирана за импулсни инструменти A Автоматичен M / S Ръчен / 
полуавтоматичен HP регулатор за високо налягане LP Заключващ регулатор 


