
NOM Филтри – Филтри за маслени мъгли на Nederman 

За всяко приложение 
NOM филтрите могат да се използват в процеси, където се генерира маслена мъгла. Недерман има богат опит в 

решаването проблеми със замърсяването на въздуха, създадено от охлаждащите течности и нашата широката гама 

от решения обхваща всички видове работни участъци и машини, от конвенционални такива до най-новите 

високоскоростно CNC металорежещо оборудване. Ние може да предложи високоефективени филтърни решения за 

многобройни операции, включително шлайфане, струговане, фрезоване, пробиване и зубонарязване. 

    

Принципът е прост. 
Ползите са значителни. 
Серията филтри NOM за маслени мъгла на Nederman са продукт на широка научноизследователска и развойна 

работа, както в лаборатория така и в множество индустриални приложения. Ефективността на филтриране, която 

може да бъде постигната е 99,97%, което означава, че извлеченият въздух може дори да се рециркулира в 

помещенията без да причинява никакъв дискомфорт. 

Филтърният блок NOM почиства въздуха до три етапа: 
1. В началния етап замърсеният въздух се вкарва във филтърния блок и 

турбулаторните плочи отделят сравнително големите капки масло. 

2. След това основен филтър, който може да се мие, отстранява до 97,5% (<PM10) 

от съдържанието на частици в мъглата. 

3. В незадължителен трети етап HEPA филтърът може да премахне практически всички 

останали следи от замърсяване. Изпусканият въздух ще съдържа само 

0,03% от първоначалното му съдържание на масло.  
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NOM 4 11 18 28 112 

Дебит [m3/h] 400 1100 1800 2800 10 000 

NOM 4 11 18 28 112 Airflow max m/h 00 1100 1800 800 
10000  
 



NOM 4 - ФИЛТРИ ЗА МАСЛЕНИ МЪГЛИ     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ефективност на основния филтър за NOM в сравнение с 
Типични центробежни филтри, тествани с DOP 

 

1. Замърсеният въздух от процеса се изтегля в долната камера. 

2. Предварителният филтър улавя повечето от най-големите частици. 

Носените от въздушния поток маслени мъгли полепват върху филтърната 

повърхност и създават все по-големи капки, които се самооттичат под 

действието на собственото си тегло.  Потопеният в масло / емулсия 

филтър може да обработва големи количества маслени мъгли. 

Предварителният филтър може да се пере. Ефективност на филтрацията    

> 97,5% за маслени мъгли. 

3. HEPA - филтърът отговаря на изискванията на властите за ефективно 

почистване. Следователно всички филтри NOM могат да бъдат оборудвани с 

HEPA филтър. Филтърът HEPA не може да се пере. 

4. Възвратна дренажна тръба. Маслото се отвежда обратно в събирателен 

резервоар или към машината. 

5. Вграден вентилатор. 

NOM 4 
Ефективност на филтриране:  

  без HEPA филтри   >97,5%  
  с HEPA филтри   >99,97%  
 Работна температура   5-60 °C  
 Макс. Въздушен поток  400 m3/h  
 Площ на филтъра:    

Основни филтри   3 m2  
  HEPA филтри   5,5 m2  
 Захранване   0,37kW  
 Напрежение/обороти в мин.  Вижте табелката  

 Честота  50/60 Hz  
 Фази   1~/3~  
 Клас на защита   IP55  
 Ниво на шума*   66,1 dB (A)*  
 Тегло   29 kg  
 Рециклиране на материалa  69 % от теглото  

NOM 4 е с компактен дизайн и следователно е подходящ за 

единични CNC машини със затворени работни зони. Устройството е 

лесно за инсталиране и позволява максимална гъвкавост, тъй като 

обикновено се инсталира върху машината. 

както за емулсии, така и за чисто масло. 

 Превъзходна ефективност на филтриране 
• Ниски разходи за поддръжка 
• Проектиран да се побира в ограничено работно    
пространство 
• Самооттичащи се филтри 
• Лесна инсталация 
• Вграден вентилатор 

Ефективност на основния филтър за NOM в сравнение с 
типични центрофужни филтри, тествани с DOP 

 

* Измерено съгласно ISO 11202

( Размер на частиците) 
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NOM 4   

        

  

 

 

 

 

  

 

 

Модел Вентилатор Напрежение 
V 

Честота 
Hz 

Фази HEPA 
филтър 

Захранване 
kW 

Ток 
A 

Площ на 
филтъра 

m2 

Дебит 
m

3
/h 

Арт.№ 

 NOM 4   x 230 50 1 
 

0,37 3,15 3 400 12610368 

 NOM 4   x 230 50 1 x 0,37 3,15 3 400 12610468 

 NOM 4   x 400/230 50 3 
 

0,37 1,0/1,75 3 400 12610568 

 NOM 4   x 400/230 50 3 x 0,37 1,0/1,75 3 400 12610668 

 NOM 4   x 380 60 3 x 0,37 0,97 3 400 12613368 

 NOM 4   x 220 60 1 x 0,37 0,97 3 400 12613268 

 NOM 4   x 380 60 3 
 

0,37 0,97 3 400 12613168 

 NOM 4   x 220 60 1 
 

0,37 0,97 3 400 12613068 

 
Аксесоари 

 

За  NOM 4 Арт.№ 

1 Капкоуловител X 12373657 

2 Машинна стойка, вкл. клапа X 12373705 

3 Стенна конзола X 10504035 

4 
Диференциален манометър, 
измерващ пада през главния филтър 

X 12373656 

Филтър за смяна За NOM 4 Арт. № 

Основен филтър, 3м
2 

Х 1 12373653 

HEPA филтър, 5.5 м
2 

Х 1 12373645 

Тангра-АВ ООД 30.08.2017  ©Илонка Миткова-Чернас 
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NOM 11
Oil Mist Filters

• Superior filtration efficiency
• Low maintenance cost
• Designed to fit into limited workspace
• Self cleaning filter 
• Integrated fan

The NOM series filters are designed for applications in bakeries, for 
machines stamping and pressing steel plates, industrial washing machines, 
abrasive water jets, etc. In all metal fabrication with oil mist troubles, these 
filters will fit into a ducting system, connected to each machine. All units 
are equipped with fan and pressure gauge for control of filters as well as a 
indication for need of cleaning (self draining).
Suitable for emulsions and neat oil. Complies with PM10. (24-hour fine 
particle standard 35μg/m3, and annual fine particle standard 15 μg/m3.).

1. The contaminated air from the process is drawn  
into the lower chamber.

2. The air starts rotating when passing the turbulatorplates  
and separates large oil drops.

3. The pre-filter separates most of the largest particles and has  
a self-draining function, and therefore becomes saturated with oil 
which means that the filter can handle large amounts of emulsion.  
The pre-filter is washable. 
Filtration efficiency >97,5% for oilmist.

4. The HEPA filter meets the demands from authorities  
on efficient cleaning. All NOM filters can therefore be  
equipped with HEPA filter. The HEPA filter is not washable.

5. Return drainage pipe. The oil is drained back to a collecting tank  
or to the machine.

6. Integrated fan
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Accessory For NOM 11 Part no.

1 Silencer 12373650

2 Container with water and oil trap, available in different designs X 12373651

3 Hose with oil trap X 12373652

Replacement filter For NOM 11 Part no.

Main filter, 8.5m2 x 1 12373654

HEPA-filter, 16m2 x 1 12373646

Model Fan Voltage 
V Phase HEPA filter Power 

kW 
Current 

A 
Filterarea 

m2 
Max. airflow 

m3/h Part no. 

NOM 11 x 230 1 0.75 5 8.5 1100 12620168 
NOM 11 x 230 1 x 0.75 5 8.5 1100 12620268 
NOM 11 x 400/230 3 0.75 1.73/3.0 8.5 1100 12620568 
NOM 11 x 400/230 3 x 0.75 1.73/3.0 8.5 1100 12620668 
NOM 11 8.5 1100 12621168 
NOM 11 x 8.5 1100 12621268 

NOM 11

*) Measure depending on extension legs position
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Nederman Filtac 
Ефектикасност устремена към безкрайност 

Филтъри за маслени мъгли Nederman Filtac за непрекъсната работа 

Филтрите за маслени мъгла на Nederman Filtac решават вашите проблеми, като осигуряват превъзходни 

резултати дори при най-предизвикателните условия при непрекъснати операции. Нашите решения са в състояние да се справят с 

всичко - от маслена мъгла до мазен дим и напреднали MQL процеси. Комбинирайки най-високата ефективност на филтриране 

налична, с дълъг живот на филтъра, нашите решения помагат вие да поддържате производството и работниците си в 

безопасност. 

Nederman Filtac накратко: 

▪ Уникалната, патентована технология FibreDrain ™ гарантира най-висока производителност при непрекъсната работа; 

▪ Изключителният капацитет за източване на течности осигурява максимално извличане на охлаждащата течност; 

▪ Намалява консумацията на охлаждаща течност 

▪ Дизайнът FibreDrain гарантира дълъг живот на филтъра и по този начин ниска експлоатационна цена; 

▪ Широка гама от филтърни състави, които да отговарят на повечето приложения; 

▪ Подредете модулни системи за големи централизирани системи; 

▪ Подготвен за бъдещето, може да се регулира към бъдещи параметри 

 

Nederman Filtac са най-ефективното решение за филтриране за всички видове въздушни 

частици генерирани по време на металообработващи операции.         

Ние предлагаме филтриращи системи за приложения от сухо,  

т.е. отстраняване на прах, до полусухи и средно влажни,  

т.е. филтриране на емисии от MQL и мокро, 

т.е. отделяне на маслена мъгла. 

 

FibreDrain ™ - представяне на което можете да разчитате  

    

Как работи 
Решенията за маслени мъгли Nederman Filtac събират маслена мъгла и омасления дим от източника, т.е. директно в машината за 

металообработка, биили те затворени, или в отворени. Въздухът, наситен с масло, преминава през слоевете компресирана 

филтърна медия с ниска скорост. Въздушният поток влиза в дъното на филтърния блок и преминава нагоре през филтърните 

касети. Филтърният стекът е прогресивен във филтрационните свойства, което означава, че колкото по-малка е частицата, 

толкова по-нататък тя ще проникне във филтрите в посока на въздушния поток. Уловената мъгла се оттича 

от повърхността на филтъра чрез гравитация надолу в отвора на колектора. 

 



 

Oil Mist Filters (OMF) 

Филтри за маслени мигли (OMF) 

 OMF 1000 OMF FlexComp 
1000 

OMF FlexComp 
2000 

OMF 2000 OMF 4000 OMF 6000 

Номинален дебит  1000 [m3/h] 1000 [m3/h] 2000 [m3/h] 2000 [m3/h] 4000 [m3/h] 6000 [m3/h] 

 

Oil Smoke Filters (OSF) 

Филтри за омаслени пушеци 

 OSF FlexComp 
500 

OSF FlexComp 
1000 

OSF 1000 OSF 1000S-2 OSF 2000 OSF 3000 OSF 3500 

Номинален дебит  500 [m3/h] 1000 [m3/h] 1000 [m3/h] 1000 [m3/h] 2000 [m3/h] 3000 [m3/h] 4000 [m3/h] 

 

Minimum Quantity Lubrication Filters (MQL) 

Филтри за смазване с минимално количество (MQL) 

Без да са нито сухи, нито мокри, MQL емисиите определят две нови предизвикателни области на приложение: полусух (влажно 

съдържание с много лепкави, полутечни и твърди не самооттичасти се частици) и средно мокър (капчици за изтичане на течност 

в комбинация с частици, които не могат да се самооттичат). 

 MQL1015 MQL2030 MQL3045 MQL4060 

Номинален дебит  1000–1500 [m3/h] 2000–3000 [m3/h] 3000–4500 [m3/h] 4000–6000 [m3/h] 

 

Очакващите патент MQL-решения на Nederman Filtac могат да бъдат индивидуално адаптирани спрямо промените във  

Вашия процес на обработка на метали. 
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OMF 1000-2
FibreDrain® oil mist collector for continuous operation.

Nederman FibreDrain® OMFoil mist collectors are designed to
handle large amounts of emulsion mist during continuous operation.
They are developed with focus on high efficient filtration together
with low maintenance cost.

Nederman FibreDrain® OMF 1000-2 has as standard 2 filter-stages
where the first stage consists of filter cassettes with Nederman´s
FibreDrain® technology. Nederman have a wide range of different
types of filters to suit many different kind of applications. The second
stage consists of a HEPA filter in filter class H13 with an efficiency of
99,95% for MPPS according to EN1822. All tower built Nederman
FibreDrain® OMF units are prepared for use of pre filter. OMF 1000-
2 have an in-built radial fan.

• Two filter stages, optional pre-filter
• Gauges for reading of pressure drop over each filter stage
• Extension legs
• Two inlet ø 200 mm with clamp ring connection
• Starter and motor protection included

Product name OMF 1000-2
Standard 2009/125/EC
Volume (for shipping) (m³) 2.16
Noise level (dB(A)) 50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m from

service side
60 Hz: 69 dB(A) @1,5 m from
service side

Protection class IP55
Filter efficiency (%) 99,95
Installation Indoor
Material Sheet metal, painted both in-

and outside.
Filter cleaning method Self-Draining
Working pressure (kPa) Max 2500 Pa
Capacity (max airflow m3/h) 1000 (nominal)
Operating Temperature 40 deg C (inbuilt fan)
No of phases 3
Number of filter elements 2
Colour NCS-S 1005 B20G
Weight (kg) 200
Power (kW) 1,1
Note Plus 1 optional filter element.

Incl extension legs

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB
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*Plus 1 optional filter element.  Incl extension legs

 

OMF 1000-2

Image Description Power Voltage (V) Frequency (Hz) Amperage (A) Model

OMF 1000-2, Inlet 2 x ø 200
mm clamp ring left or right.
Drain 2 x 1" Female

230/400 50 4,2 / 2,4 12400024*

OMF 1000-2 460 60 4.2 12400961*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB
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*Drain connection must be elevated min 200 mm from pump box support level
**Drain connection must be elevated min 420mm from container support level
***Controller available on request.

 

OMF 1000-2

Accessory Part No

Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 5m, including controller 12400054*

Drain container with piping 12400764**

Frequency Inverter 1,1 kW incl transmitter 0 - 2  kPa 12400845

Optional FibreDrain Pre Filter ORF 610x610x96 mm. 12400039

HEPA Filter H13; 610x610x292 mm 12400012

Outlet transition, ø 200 mm, for OSF 1000 / OSF 1000-2 / OMF 1000-2 / OMF 2000 12400904

Outlet transition, ø 250 mm  for OSF1000 / OSF1000-2 / OMF1000-2 / OMF2000 12400905

Outlet transition, ø 315 mm  for OSF1000 / OSF1000-2 / OMF1000-2 / OMF2000 12400906

FibreDrain Filter 2 OMF; 600x600x292 mm 12400010

Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 10m, including controller 12401330

Drain pump box, 60 Hz, 10 litre/min at 5m, excluding controller 12401329***

OMF/OSF/MQL mounting system for electrical components 12401341

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB
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OMF 1000-2

A) 1000 min filler service space

B) Drain stud (x2)

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB
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OMF 1000 FC
FibreDrain® oil mist collector for continuous operation.

Nederman FibreDrain® OMF oil mist collectors are designed to
handle large amounts of emulsion mist during continuous operation.
They are developed with focus on high efficient filtration together
with low maintenance cost.

Nederman FibreDrain® OMF 1000 FC has as standard 3 filter-
stages where the first 2 stages consists of filter cassettes with
Nederman´s FibreDrain® technology. Nederman have a wide range
of different types of filters to suit many different kind of applications.
The third stage consists of a HEPA filter in filter class H13 with an
efficiency of 99,95% for MPPS according to EN1822. OMF 1000 FC
have an in-built chamber  fan.

• Three filter stages
• Gauges for reading of pressure drop over each filter stage
• Compact design
• Two inlet ø 150 mm with clamp ring connection
• Starter and motor protection included

Product name OMF 1000 FC
Standard 2009/125/EC
Volume (for shipping) (m³) 1.1
Noise level (dB(A)) 50 Hz: 66 dB(A) @1,5 m from

service side
60 Hz: 69 dB(A) @1,5 m from
service side

Protection class IP55
Filter efficiency (%) 99,95
Installation Indoor
Material Sheet metal, painted both in-

and outside.
Filter cleaning method Self-Draining
Working pressure (kPa) Max 2500 Pa
Capacity (max airflow m3/h) 1000 (nominal)
Operating Temperature 40 deg C (inbuilt fan)
No of phases 3
Number of filter elements 3
Colour NCS-S 1005 B20G
Weight (kg) 150
Power (kW) 1,1
Note

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB
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OMF 1000 FC

Image Description Power Voltage (V) Frequency (Hz) Amperage (A) Model

OMF 1000 FC, Inlet Left or
Back ø 150 mm clamp ring.
Drain 1" Female

230/400 50 4,2 / 2,4 12400001

OMF 1000 FC, Inlet Left or
Back ø 150 mm clamp ring.
Drain 1" Female

460 60 4.2 12401119

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB
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*Drain connection must be elevated min 200 mm from pump box support level
**Drain connection must be elevated min 420mm from container support level
***Controller available on request.

 

OMF 1000 FC

Accessory Part No

Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 5m, including controller 12400054*

Drain container with piping 12400764**

FibreDrain Filter 1 OMF; 300x600x292 mm 12400002

FibreDrain Filter 2 OMF; 300x600x292 mm 12400003

HEPA Filter H13; 595x595x100 mm 12400004

Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC 12400548

Drain pump box, 50 Hz, 10 litre/min at 10m, including controller 12401330

Drain pump box, 60 Hz, 10 litre/min at 5m, excluding controller 12401329***

Frequency Inverter 1,1 kW incl transmitter 0 - 2  kPa 12400845

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB
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OMF 1000 FC

Dimensions for outlet connection:

Outlet connection OSF 500FC / OMF 1000FC

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB
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