Chainings Limited produkuje i dostarcza unikalną gamę nowatorskich
produktów do filtracji.
Chaining produkty filtrow sa zaprojektowane, zeby zdobyc I utrzymac bardzo
drobne czastki brudu I zanieczyszczenie wody poza mozliwosciami innego
sprzetu do filtracji.
Chainings dostarcza globalny marketing, zarowno dla producentow, jak I
uzytkownikow koncowych , klientom oferuje najwyzszy poziom jakosci,
serwis I wsparcie przez caly czas. Chainings jest zobowiazany do innowacji,
ktore jest ukierunkowane na rzecziwiste potrzeby uzytkownikow.

Masz brudny zanieczyszczony olej?
Czy to jest dla ciebie przyczyną kosztownych
napraw i niepotrzebne konserwacje?
Czy zla jakosc oleju lub degradacji
generowania jest niepotrzebnym
kosztem?
Chainings Limited ma dla ciebie
rozwiazanie.
Filtry chainigns zapobiegna tworzeniu sie szlamow z
lakieru.
Filtry chainings usuwa drobiny zuzycia I zanieczyszczenia
wody.

Wysokie temperatury
Znany jako termiczna
degracja , co powoduje
podzial oleju. To moze
Degradacja oleju jest powszechnym problemem prowadzic do polimerow oraz
nierozpuszczalnych
w wielu systemach na calym swiecie.
zwiazkow , ktore moga
Wyniki degradacji obejmuja ;
prowadzic do uformaowania
1.
Zwiekszone zuzycie na wrazliwej
lakieru.
maszynie i wewnetrznej powierzchni
2.
Wzrost lepkosci (grubszy olej)
Woda
3.
Powstawanie osadow lakierow (lepkie),
Znana jako hydroliza, ktora
ktore sa bardzo trudne do rozpuszczenia. powoduje rozpad oleju jako
Lakiery moga utknac inne czastki, i moze odczynnik. Hydrolize mozna
działac jak izolator.
takze prowadzic do tworzenia
Istnieje kilka oznak oleju
sie zwiazkow z kwasami I
pogarszajace sie , takie jak
lakierami.
kolor oleju robi sie
Tlen
ciemniejszy , zwiekszenie
Proces ten znany jest jako
lepkosci oleju oraz gryzacy i
utleniania, ktre powoduja
nieprzyjemny zapach.
rozklad oleju jako odczynnik.
Głownymi przyczynami
Reakcja ta moze stanowic
zanieczyszczonego oleju sa
zwiazki kwasowe i zwiazki
wysokie temperatury, wody i
polimeryzujace ; Prowadzi to
tlenu.
rowniez do ksztaltowania
lakierow. Utlenianie może
przyspieszyć proces hydrolizy.

Procesy te moga
powodowac: •
Wzrost kosztow
utrzymania
•
Krotsza zywotnosc
oleju
•
Zmniejszona wydajnosc
oleju
•
zmniejszona
produktywnosc
•
Wyzsze zuzycie energii
•
Skutki zanieczyszczenia
srodowiska,

Rozwiazaniem jest Chainings obwodnicy Filtra
Unikalny i opatentowany Chainings
filtr mediow składa sie z materialu
na bazie puchu
bawelnianego .Wydrazone
rdzeniem wlokna celulozowe
materialu odgrywaja zasadnicza
role w wychwytywania i
zatrzymywania drobnych czastek
zanieczyszczen tak niskiej jak 1
mikrona . Włokna te maja rowniez
mozliwosc przechwytywania i
zatrzymywania zanieczyszczen na
bazie wody. To te wykladniki ,
ktore stwarzaja lakiery i osady , a
powodem konwencjonalny filtr nie
zapewnia pelnej ochrony .

Instalacja filtra Chainings zaoferuje koszty i
oszczednosci na srodowisko poprzez: •
Wydluzenie zywotnosci oleju i
wydajnosc
•
Zmniejszenie kosztow
•
Zwiekszona wydajnosc
•
Mniej konserwacji
Jak rowniez ochrone
ukladow olejowych filtra
Chainings moze byc uzywany
do ochrony systemow
paliwowych.

Zasada Chainings obwodnicy
filtra systemu jest prosty i
moze byc stosowany w dwoch
roznych formach;
•
Jako stale
zainstalowanego
urządzenia podlaczonego
do oleju smarnego
silnika , hydrauliczny,
hydrostatyczny lub
Systemy transmisji.
•
Jako narzedzia serwisowego w postaci
jednostek filtracji oleju.
Oba systemy dzialaja na zasadzie " off-line "
i nie maja wplywu na stosowane wydajnosci
systemu.
Na stale zainstalowanych systemach wlocie filtra jest
podlaczony do zrodla cisnienia oleju stosowanego
ukladu , podczas gdy na wylocie filtra jest podlaczony do
zbiornika oleju / zbiornika. Na Kondycjonowanie dzialu
wlocie oleju i wyjsciowego sa podlaczone do
strategicznych punktow zastosowanego zbiornika oleju
Systemu / miski .
Ze wzgledu na wiele zmian w oleju Zbiornik / zbiornika
sciekowego ksztaltach, rozmiarach i miejsc, Chainings
specjalnie projektoje te jednostki do indywidualnych
wymagan klientow.

Obydwie metody pozwalaja zeby olej Both methods allow
for the oil in the applied system
to circulate through the unique
Chainings filter Media.
Sama natura matrycy filtra
zapewnia , że olej w obiegu
musi przejść przez niezwykle
krętą ścieżką , w której wysokie
odsetki zanieczyszczenia są
wychwytywane i odbywającego
się w mediach .
Produkty Chainings przechodzą
intensywne kontrole jakości i są
indywidualnie testowany przed
wysyłką .

Rynek& zastosowania
•
Olej I gaz
•
Budowa
•
Koleje
•
Morskie
•
Rolnictwo
•
prądotworcze
•
gornictwo
•
Moc

•
•
•
•
•
•
•

Transport drogowy
Dostawa energi
elektrycznej
uslugi lotniskowe
Narzedzia maszynowe
Postępowanie
przemyslowe
Linie produkcyjne
Wyciskanie Maszyny
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