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Velum is another bright idea from:



Filtry ochronne Velum zostały zaprojektowane, aby chronić elektryczne i 
elektroniczne elementy obrabiarek, sprężarek oraz silników 
elektrycznych wykorzystywanych w zakładach przemysłowych przed 
wszelkiego rodzaju pyłami i mgłą olejową. Zanieczyszczenia 
uniemożliwiające dostęp świeżego powietrza do wewnętrznych 
elementów obrabiarek są jednym z głównych powodów uszkodzeń oraz 
nieprawidłowego działania.

Oferta obejmuje obecnie trzy produkty:

Velum: filtr przeznaczony dla obrabiarek CNC, maszyn 
zautomatyzowanych, instalacji chłodzących, maszyn do recyklingu, maszyn 
drukarskich, komputerów przemysłowych, maszyn do obróbki drewna, 
komputerów osobistych, maszyn do pakowania, urządzeń chłodniczych 
oraz maszyn w przemyśle spożywczym, chemicznym, farmaceutycznym 
i włókienniczym.

Velum Air : idealny filtr dla sprężarek, systemów chłodzenia i wymienników 
ciepła; tkanina zastosowana w „Velum Air” jest grubsza, ale ma niższą 
porowatość od „Velum”; zaprojektowany, aby zapewnić większy przepływ 
powietrza i zapobiegać przegrzaniu.

Velum Motor : idealne rozwiązanie do ochrony silników elektrycznych; 
dzięki opatentowanemu systemowi oraz polipropylenowemu uchwytowi 

wielokrotnego użycia filtr ten można zastosować w każdym silniku 
elektrycznym.

SZYBKA OCHRONA DLA ELEKTRYCZNYCH

Velum: Chroń swoje inwestycje.

I ELEKTRONICZNYCH ELEMENTÓW 

WEWNĘTRZNYCH OBRABIAREK,

SPRĘŻAREK I SILNIKÓW

30%

0.05$

24
month
24

month

KONTROLA WZROKOWA POZWALA

NA REGULARNĄ WYMIANĘ FILTRA

ZAPOBIEGA ROZNOSZENIU
SZKODLIWYCH CZĄSTECZEK

CHROŃ SWÓJ BIZNES TYLKO ZA

20 GROSZY DZIENNIE

WYMIANA W 5 SEKUND

1 ROLKA VELUM = 2 LATA

CAŁKOWITEJ OCHRONY

BRAK POTRZEBY INGEROWANA W
POŁĄCZENIA ELEKTRYCZNE

BRAK PRZESTOJÓW

OBRABIAREK I URZĄDZEŃ

 O 30% NIŻSZE 
 KOSZTY UTRZYMANIA

 



Filtr ochronny Velum został zaprojektowany i wyprodukowany z myślą o zabezpieczeniu przed pyłem 
i mgłą olejową urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zakładach produkcyjnych.
Wszystkie układy automatyki, roboty i obrabiarki sterowanie numerycznie wymagają systematycznej 

systematycznej wymiany filtrów w firmie.

Filtr ochronny Velum jest stosowany zewnętrznie, montowany na kratkach wlotowych układów 
wentylacji i chłodzenia jednostek produkcyjnych. Po zamontowaniu filtr 
olejową w opatentowanym wkładzie z dzianiny,  chroniąc filtr wewnętrzny, i jednocześnie zapewnia 

spowodowanych zaniechaniem wymiany filtra wewnętrznego.
Aby zapewnić najwyższą wydajność maszyn, filtr Velum należy wymieniać co tydzień.
Rolka Velum zawiera 110 arkuszy i zapewnia ochronę maszyny przez ponad 2 lata, czyli koszt wynosi 20 
groszy dziennie.

pięciu rozmiarach:

1

Filtry Velum są dostępne w

normalny dopływ świeżego i czystego powietrza do maszyny.

filtra wewnętrznego.
Filtr Velum zakłada się łatwo i pozwala on efektywnie planować ochronę każdej maszyny 

osoby, która ją przeprowadziła. Dzięki temu nie dopuszcza się do zaniechań oraz przestojów lub awarii 
przemysłowej – wystarczy tylko wpisać w odpowiednim miejscu datę ostatniej wymiany i nazwisko 

Velum zatrzymuje pył i mgłę 

wyspecjalizowanej siły roboczej a nawet zwykłe zaniechania mogą być powodem braku 

Do stwierdzenia konieczności wymiany filtra Velum wystarczy kontrola wzrokowa. Jeśli jest pokryty 
zanieczyszczeniami, trzeba go wymienić. Wymiana filtra zajmuje 5 sekund i nie wymaga żadnych 

jak i wszelkie inne koszty wynikające z braku produkcji, które mogą wystąpić w przypadku wymiany 
specjalnych kwalifikacji. Pozwala to uniknąć przestojów oraz zmniejszyć zarówno koszty konserwacji, 

konserwacji i regularnej wymiany filtrów. Pilne terminy, które nie pozwalają na przestoje, brak 
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zapewnić większy przepływ powietrza i nie dopuszczać do przegrzania. Jest idealnym rozwiązaniem 
dla sprężarek, układów chłodzenia i wymienników ciepła.

Filtr Velum Air zatrzymuje pył i zanieczyszczenia w tkaninie i zapewnia normalny dopływ świeżego 
powietrza do wnętrza maszyny.

Do stwierdzenia konieczności wymiany filtra Velum Air wystarczy kontrola wzrokowa. Jeśli jest 
całkowicie pokryty zanieczyszczeniami, trzeba go wymienić. Wymiana filtra zajmuje 5 sekund i nie 
wymaga żadnych specjalnych kwalifikacji. Pozwala to uniknąć przestojów oraz zmniejszyć zarówno 
koszty konserwacji, jak i koszty wynikające z braku produkcji, które mogą wystąpić w przypadku 
wymiany filtra wewnętrznego.

Filtr Velum Air zakłada się łatwo i jest on skutecznym środkiem ochrony wszelkiego typu maszyn 
przemysłowych. Po założeniu filtra wystarczy tylko wpisać datę wymiany i nazwisko osoby, która ją 
przeprowadziła. Taki system pozwala uniknąć zaniechań, awarii i przestojów spowodowanych 

ciepła. Rolka Velum Air zawiera 60 odrywanych arkuszy. Ochrona zainwestowanych w maszynę 
pieniędzy kosztuje kilkadziesiąt groszy dziennie.

Filtry Velum Air są dostępne 

600mm 500mm 400mm 300mm 200mm

wymianą filtrów wewnętrznych oraz zatykania się sprężarek, układów chłodzenia i wymienników 

w pięciu rozmiarach:
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Filtry Velum Motor są idealnym rozwiązaniem do ochrony silników elektrycznych.

Dzięki OPATENTOWANEMU systemowi z uchwytem z polipropylenu i pierścieniem O-ring filtr można 
łatwo zakładać za pomocą magnesu (oba elementy w zestawie).

Ten poliestrowy filtr Velum Motor można łatwo montować na wentylatorze każdego silnika 
elektrycznego. Filtr ma bardzo wiele zalet:

- Chroni cenne inwestycje, takie jak maszyny i urządzenia.

- Zapobiega skróceniu żywotności silnika i rozprzestrzenianiu się cząstek stałych
   rozproszonych w powietrzu.

- Obniża koszty konserwacji.

- Nie wymaga przestojów dzięki łatwej instalacji i wymianie.

- Chroni zdrowie pracowników.
   Wentylatory, które stanowią wyposażenie silników elektrycznych wymuszają przepływ powietrza,
   które może zawierać szkodliwe cząstki stałe, i to powietrze jest wdychane przez pracowników.

- Kontrola wzrokowa pozwala regularnie wymieniać filtry, a tym samym zapewnić odpowiedni
   przepływ powietrza.

 

MONTAŻ WYMIANA

4 5 631 2

Obecnie filtry Velum Air są dostępne 
w ośmiu średnicach:

Każdy zestaw zawiera 
1 pierścień elastyczny, 1 opatentowany uchwyt 
do silnika elektrycznego i 12 filtrów.

300mm 260mm 230mm 200mm

175  mm 150  m 120mm 100mm



UCHWYT WIELO-
KROTNEGO UŻYTKU
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– Obrabiarki CNC

– Maszyny zautomatyzowane

- Instalacje chłodzące

- Maszyny do recyklingu

- Maszyny drukarskie

- Komputery przemysłowe

– Komputery osobiste

- Maszyny do obróbki drewna

- Maszyny do pakowania

- Maszyny dla przemysłu spożywczego

- Maszyny dla przemysłu chemicznego

- Maszyny dla przemysłu farmaceutycznego

- Maszyny dla przemysłu włókienniczego

- Urządzenia chłodnicze

– Inne urządzenia elektroniczne

BEZ VELUM

GALERIA FILMÓW WIDEOOBSZARY ZASTOSOWAŃ



Mocno zabrudzone filtry mogą spowodować zmniejszenie przepływu 
powietrza i przegrzewanie się urządzenia.
„TML Technologie” nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody 
wynikające z zaniechania wymiany brudnych filtrów.



www.nitty-gritty.it

NITTY-GRITTY srl - Via dei Marmorari 36
41057 Spilamberto - Modena -  Italia

T. +39 059 78 52 10 - F. +39 059 78 61 612
info@nitty-gritty.it - VAT IT02316620364

ul. Mała Dworcowa 8A
83-400 Kościerzyna - Poland, EU

T. (58) 686-67-77
M. (58) 501-897-919

 office@tml-technologie.pl
www.tml-technologie.pl

Velum is another bright idea from:

www.velumprotection.com
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