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Sijoitus, joka miellyttää kaikkia

“Henkilökuntamme terveys ja turvallisuus ovat tärkeimpiä 
huolenaiheitani. Puhdas ja viihtyisä työympäristö 
on elintärkeää työtyytyväisyyden kannalta ja siistin 
työympäristön merkitys korostuu uusia työntekijöitä 
palkattaessa.”

Henkilöstöpäällikkö

“Työhön keskittyminen on helpompaa, jos työpaikan ilma on 
puhdasta. Käyttämällä tehokkaita öljysumunerottimia vältyt 
riskiltä hengittää öljysumua aina kun työstökoneen suojakotelon 
kansi avataan. Aika yksinkertaista, paremmat työolosuhteet 
merkitsevät parempaa työtulosta.”

CNC-työstikonelen käyttäjä

“Terve panostus maksaa hintansa. Kaikilla 
liiketoimintamme osa-alueilla tehtävät säästöt – 
terveysriskien aiheuttamista viiltohaavoista kunnossapidon 
ja puhtaanapitorutiinien vähentämiseen – tuottavat 
tuloksia, jotka näkyvät selvästi kuukausiraporteissamme.”

Talouspäällikkö

“Hyvin hoidettu työpaikka on koko toimintamme 
peruspilari. Kovat tuotantotavoitteet on saavutettava, 

eikä meillä ole varaa myöhästymisiin, joihin syynä 
ovat liukkaiden lattioiden aiheuttamat liukastumiset tai 

likaantuneen elektroniikan aiheuttamat seisokit.”

Tuotantopäällikkö
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Mitä öljysumu on?
Melkein kaikki metallintyöstö luo jossakin määrin 
öljysumua. Sitä syntyy mekaanisten voimien ja 
kitkalämmön seurauksena työkaluja ja -kappaleita 
jäähdyttävistä sekä voitelevista työstönesteistä.

Nedermanin öljysumunerotin poistaa nämä riskit.

Millä tavalla öljysumu vaikuttaa 
työntekijöihin?
Öljysumu aiheuttaa ensisijaisesti hengitysongelmia, jotka 
on helposti havaittavissa yskänä, pihisevänä hengityksenä 
ja nopeampana hengitystahtina. Altistumisasteesta ja 
-ajasta riippuen se saattaa myös aiheuttaa allergiareaktioita 
sekä iho-ongelmia. Nämä ovat tunnetusti hyvin ei-
toivottuja vaikutuksia, ja ne saattavat aiheuttaa työperäisen 
astman tai kroonisen sairauden. Yleinen epämukavuuden 
tunne on usein eräs ensimmäisistä merkeistä työympäristön 
epäterveellisyydestä.

Tehokas öljysumunerotin ehkäisee nämä 
terveysongelmat.

Tyypillisiä tuotanto-ongelmia.
Öljysumusta on aina tuloksena öljyiset työtilat, laitteet ja 
tuotteet. Moderneja metallintyöstökoneita ohjataan usein 
herkällä elektroniikalla, ja tuotantoon saattaa ilmaantua 
odottamattomia seisauksia, joihin syynä ovat likaantuneet 
virtapiirit. Ohuen öljykerroksen peittämien laitteiden ja 
työkappaleiden käsittely ei ole hyväksyttävä työkäytäntö, 
eikä eduksi tuotannolle. 

Tehokas öljysumunerotin edistää kannattavaa tuotantoa.

Vaikutus työympäristöön
Sen lisäksi, että öljysumu vaikuttaa koneenkäyttäjien 
terveyteen ja aiheuttaa mahdollisia tuotantoseisokkeja, 
se peittää kaikki työtilat. Öljysumun seurauksena lattiat 
ja työpinnat muuttuvat vaarallisen liukkaiksi. Työtiloihin 
piintyy epämiellyttävä haju ja näkyvyys heikentyy.

Öljysumun poistaminen on tärkeää työpaikan
turvallisuuden ja puhtauden vuoksi.

Kun öljysumu poistetaan heti alkulähteestä, estetään sen leviäminen hengitysilmaan ja toimitilojen pinnoille sekä herkkiin 
elektroniikkalaitteisiin. Näin torjutaan öljysumun aiheuttamia tuotantokeskeytyksiä ja ehkäistään vaaratilanteiden syntymistä.
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NOM4 NOM 11 NOM 18 NOM 28 NOM 112

Nedermanin NOM-sarjan öljysumunerottimet ovat laajan, 
sekä laboratoriossa että eri teollisissa sovelluksissa suori-
tetun tutkimus- ja kehitystyön tuloksena luotu tuotesarja. 
NOM-öljysumunerottimet saavuttavat 99,97 %:n 

suodatustehon, mikä merkitsee, että suodatettua ilmaa 
voidaan myös kierrättää työpaikalla käytettäväksi ilman 
haittavaikutuksia.

Periaate on yksinkertainen.
Edut ovat huomattavat.

Nedermanilla on täydellinen valikoima pitkälle kehitettyjä öljysumunerottimia, alkaen NOM 4 -mallista, 
joka voidaan asentaa suoraan metallintyöstökoneisiin, aina suuritehoiseen NOM 112:een, jolla voidaan 
suodattaa öljysumut keskitetysti useasta kanavistoon kytketystä työstökoneesta.

NOM-öljysumunerotin puhdistaa ilmaa kolmessa  
vaiheessa:
1. Ensimmäisessä vaiheessa likaantunut ilma imetään öljysumunerottimeen 

ja pyörresiivekkeet erottelevat pois suhteellisen suuret öljypisarat.

2. Pestävä pääsuodatin poistaa sen jälkeen aina 97,5 % (<PM10)  
sumun hiukkasista.

3. Valinnaisessa kolmannessa vaiheessa HEPA-suodatin pystyy poistamaan 
käytännöllisesti katsoen kaikki jäljellä olevat likahiukkaset. Suodatettu 
ilma sisältää 0,03 % alkuperäisestä öljypitoisuudestaan.

Eri öljysumunerottimien suorituskyky ilman HEPA-suodinta.
Hiukkaskoko < 10 µm

Aika

Teho
Nederman  
NOM - 
öljysumuerottimet  
97,5%

Elektrostaattiset  
suotimet
Keskipakosuotimet
Mekaaniset suotimet
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Jokaista sovellusta varten

NOM-öljysumunerotinta voidaan käyttää kaikissa 
öljysumua tuottavissa prosesseissa. Nedermanilla 
on pitkä kokemus työstönesteiden aiheuttamien 
ilmansaastumisongelmien ratkaisuissa, ja laaja 
ratkaisuvalikoima kattaa kaikki työpaikalla käytettävät  

koneistot perinteisistä 
työstökoneista uusimpiin 
huippunopeisiin CNC-
laitteisiin. Pystymme 
tarjoamaan erittäin tehokkaita 
suodatinratkaisuja moniin 
eri käyttösovelluksiin, 
mukaanlukien hionta, sorvaus, 
poraus ja jyrsintä.

Erinomainen vaihtoehto moderniin 
koneistukseen
Huippunopea koneistus on lisääntyvä trendi ja siinä 
käytettävät laitteet luovat entistä ohuempaa öljysumua. 
Suodintekniikan uusimpien kehitysaskelien ansiosta 
saastuneen ilman luomat ongelmat voidaan tehokkaasti 
ratkaista, esimerkiksi moderneja CNC-työstökoneita 
käytettäessä. Näitä koneita käytetään aina  
20 000 r/min tai vieläkin nopeammilla nopeuksilla sekä 
korkeapainejäähdytysnesteillä (10–15 bar). Tällaisissa 
tilanteissa NOM-öljysumunerottimet ovat erinomainen 
ratkaisu öljysumun poistamiseen.

Täydellinen ratkaisupaketti 
 • Kaikki mallit saatavana HEPA-suodattimella tai ilman sitä

• Kaikki mallit saatavana integroidulla puhaltimella tai  
 ilman puhallinta.

Lisävarusteet
Automaattinen tehonsäätö
Automaattinen tehonsäätö toimii jäähdytysnestepum-
pun signaaleilla. Tämä mahdollistaa, että työkappale 
voidaan irrottaa ilman öljysumulle altistumista heti 
työstön päättymisen jälkeen.

Muut tarvikkeet:
• Manuaalinen käynnistin
• Äänenvaimennin
• Öljyn-/leikkuunesteen talteenottosäiliö
• Paine-eromittari näytöllä NOM 4:een 
 (muissa vakiovarusteena)
• Asennustarvikkeet (seinäteline, jalusta) NOM 4:een  
 (muissa vakiovarusteena)

Tutustu NOM-öljysumunerotinmalleihin osoitteessa 
www.nederman.fi
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Nedermanilla on runsaan 60 vuoden kokemus saastuneen 
ilman keräämisestä ja suodattamisesta konepajoissa, 
tutkimuslaboratorioissa ja materiaalinkäsittelyprosesseissa. 
Tutkimus- ja tuotekehitysosaston tuoreimpien saavutusten 
ansiosta voimme tarjota asiakkaillemme markkinoiden 
tehokkaimpia ja edullisimpia ratkaisuja öljysumun 
poistamiseksi.

Myyntiä edeltävä tuki
Asiantuntijamme Tecalemitin asiakaspalvelussa 
auttavat määrittämään sopivimman ratkaisun nykyisiin 
prosesseihinne ja suosittelevat tehokkainta laitteistoa. 
Tarpeen mukaan voidaan suositella esimerkiksi 
automaattisen tehonsäädön asentamista hetkellisesti 
lisättävää ilmavirtausta varten, jolloin suojakotelon ovet 
voidaan avata välittömästi sen jälkeen kun työ on suoritettu 
loppuun, tarvitsematta pelätä jäljelle jäänyttä öljysumua.

Me tiedämme, miten työkalut ja työstökappaleet  
pidetään  puhtaina ja helposti käsiteltävinä

Myynninjälkeinen tuki
Nedermanin NOM-öljysumunerottimet on suunniteltu 
huipputehokasta käyttöä varten ilman suurempaa 
huoltamisen tarvetta. Ongelmattoman käytön 
takaamiseksi suosittelemme Tecalemitin NOM-
öljysumunerotinhuoltopakettia, joka sisältää laitteiston 
tarkastuksen, suodattimien seurannan ja niiden vaihdon 
tarvittaessa sekä ohjeet tulevaisuudessa suoritettavia 
toimenpiteitä varten.

Testaa itse ja vakuutu
Tecalemit tarjoaa sinulle mahdollisuuden testata NOM-
öljysumunerotinta kuuden viikon ajan. Koejakson jälkeen 
testaamme halutessasi hiukkasmassa-analysaattorilla 
öljysumunmäärän toimitiloissasi. Viimeistään testitulokset 
vakuuttavat sinut suodatinratkaisun sopivuudesta.
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NOM-ratkaisuja kaikkialla maailmassa
Nederman NOM-ratkaisut tunnetaan 
kaikkialla maailmassa. Suomessa metal-
liteollisuuden ja konepajojen käytössä 
on satoja NOM-öljysumunerottimia. 

Tässä muutamia esimerkkikuvia NOM-
ratkaisuista. 



Kohdepoistoletkustot Pakokaasunpoistojärjestelmät

Puhaltimet

Keskusimurijärjestelmät

Teollisuusimurit Letku- ja kaapelikelat

Siirrettävät suodatinyksiköt

Suodattimet

Nedermanin ratkaisut parhaan mahdollisen  
työympäristön luomiseksi
Nederman on maailman johtavana kohdeilmastointi- ja työym-
päristölaitteiden valmistajana omistautunut jo yli 60 vuoden 
ajan työympäristön parantamiseen. Tuotevalikoima kattaa 

kohdepoistoletkustot, pakokaasunpoistojärjestelmät, puhalti-
met, suodattimet ja suodatinjärjestelmät sekä siirrettävät suo-
datinyksiköt, teollisuusimurit ja letku- ja kaapelikelat. 

Maahantuoja :

Oy Tecalemit Ab 
Hankasuontie 1�, 00�90 Helsinki 
Puhelin 0�9 00� �00 
Fax 0�9 00� 1�17 
www. nederman.fi, www.tecalemit.fi 
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