De producten van Kiekens Products maken alweer enige
tijd deel uit van het brede assortiment van J. van der Sluis
Anna Paulowna BV. Kiekens heeft een grote ervaring met
het ontwikkelen en produceren van hoogwaardige
stofzuigers die worden toegepast in zowel de land- en
tuinbouw als de industrie.

Vestiging Dirkshorn
Industrieterrein De Banne
C. de Vriesweg 3-5
1746 CL Dirkshorn
T 0224-551387
F 0224-552068
E info@vandersluisbv.nl
I www.vandersluisbv.nl

Vestiging Anna Paulowna
Spoorsingel 17
1761 EA Anna Paulowna
T 0223-531644
F 0223-532762
E info@jvandersluis.nl
I www.jvandersluis.nl

Bezoek onze website www.jvandersluis.nl voor meer informatie of
neem contact met ons op via bovenstaande telefoonnummers en
e-mail adressen.

TYPE MISTMASTER

KI EK ENS
nevelafscheiders
Het afzuigen en afscheiden van verontreinigde
nevel en dampen bij diverse industriële processen
De Kiekens MISTMASTER staat voor:
• Afzuiging van olieneveldampen
• Terugwinning van kostbare koel- en
smeervloeistoffen
• Geen vette neerslag meer op productiemachines
• Zuiver werkklimaat in productiehallen
• Laag energieverbruik in vergelijking
met een afzuiginstallatie
• Onderhoudsarm
• Laag geluidsniveau

INDUSTRIËLE ZUIGTECHNIEK

KIEKENS PRODUCTS
de top in industriële zuigtechniek
M500

SPECIFICATIES

Luchtverplaatsing [m3/h]
500
Aanzuigopening [mm]
Ø150
Motorvermogen [kW]
0,55
Geluidsniveau [dB(A)]**
±60
Gewicht [kg]
35
Spanning [V]/[Hz]*
400 / 50
Beschermingsgraad
IP 55
Elektrische beschermingsklasse
l
Afmetingen d x h [mm]
Ø420x580
*andere voltages op aanvraag. **gemeten op 1,0 m.

M1500

M2500

1500
Ø200
1,1
±72
42
400 / 50
IP 55
l
Ø520x580

2500
Ø250
2,2
±78
52
400 / 50
IP 55
l
Ø630x630

Kiekens Products
De Kiekens Nevelafscheider is een hoogwaardig kwaliteitsproduct met een zeer
lange levensduur voor industriële toepassingen. De bedrijfszekerheid,
betrouwbaarheid en functionaliteit dragen zorg voor een aanzienlijke verbetering van

MISTMASTER
De MISTMASTER is een superieure centrifugale nevelafscheider, die speciaal
ontwikkeld is voor het filteren van olienevel, die vrijkomt bij diverse industriële
processen bijvoorbeeld bij productiemachines als draai- en freesbanken.
De Kiekens MISTMASTERS waarborgen een afscheidingsgraad van boven de 99%.
Door het lokaal afzuigen worden de dampen en/of olienevel direct aan de bron
afgezogen waardoor werknemers hier niet langer meer aan worden blootgesteld.
Uitvoering
De MISTMASTER heeft een zware kwaliteit RVS behuizing en is voorzien van een
IEC-elektromotor. De verontreinigde lucht wordt door een vloeistofbad geleid alwaar
de nevel en dampen worden afgescheiden. De gesepareerde olie wordt via een
overloopventiel direct afgevoerd en is geschikt voor hergebruik. De filters zijn
zelfreinigend waardoor geen sprake is van reinigen of vervangen van filterpatronen.

Toepassingen

Accessoires

•

Machinewerkplaatsen

•

Montageframe

•

Bewerkingscentra

•

Diverse na-filters

•

Bakkerijen

•

Geluiddemper

•

Petrochemische industrie

•

Olie-retourslang met hulpstukken

•

Verspanende industrie

•

Separate schakelaar

•

Drukkerijen

•

Leidingdelen en slangen t.b.v. de afzuiging

ISO 9001

Accredited by the
Dutch Council for
Accreditation

Kiekens Products B.V.
P.O. Box 99
7600 AB Almelo - NL
www.kiekens-products.com
info@kiekens-products.com
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het arbeidsklimaat in uw productiehal.

