
 •  Altijd voldoende koelsmeermiddel met  
juiste mengverhouding

 
•  Hogere standtijd koelsmeermiddelen en gereedschappen

•  Bespaart onderhoudskosten
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KSM-MANAGEMENT
Een automatisch vulsysteem van koelemulsie voorkomt dat machines stil komen te vallen door onvoldoende 
niveau in het reservoir en dragen zo zorg voor continuïteit in productie. Bijkomend voordeel van een constanter 
niveau in het reservoir is een stabiele temperatuur, wat weer leidt tot verhoogde productnauwkeurigheid, 
verminderde bacteriëngroei en langere standtijd van de emulsie. Naast deze besparingen zullen ook minder 
manuren nodig zijn. 

Het basis automatisch vulsysteem van Moor Filtertechniek is opgebouwd uit een 
meet- en regelapparaat met PLC besturing, een Dosatron doseerpomp en 
niveausensoren in het reservoir van de machines en in het vat koelsmeermiddel.  
Met een PLC wordt het niveau in de machinereservoirs continu gecontroleerd en 
zo nodig wordt emulsie aangevuld. Indien het minimum in het concentraat vat 
wordt bereikt zal een alarm afgegeven worden.

AUTOMATISCH VULSYSTEEM VAN KOELEMULSIE

Het basis automatisch vulsysteem kan uitgebreid worden met een buffervat, 
waardoor altijd snel de gewenste hoeveelheid afgegeven kan worden en met 
een gelijkmatige temperatuur. Zonder vat wordt rechtsreeks met leidingwater 
gewerkt en dat kan per seizoen sterk in temperatuur verschillen, wat tot 
onnauwkeurigheid en afkeur kan leiden. Moor Filtertechniek heeft een compact 
automatisch vulsysteem met geïntegreerde buffervat ontwikkeld, genaamd 
Top-Up. 
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Moor Filtertechniek: uw partner voor oplossingen in uw productieproces. Onze specialisten geven vrijblijvend advies 
bij uw specifieke vraagstukken. Daarnaast staan onze servicemonteurs 24/7 tot uw dienst.

MOOR4C

Het ultieme automatisch vulsysteem Moor4C vult 
niet alleen, maar conditioneert de emulsie ook. Het 
Moor4C systeem voert gebruikte emulsie terug naar 
een centraal station, waar het na filtratie hergebruikt 
wordt. Omdat de vloeistof altijd in beweging is en het 
één volume betreft, blijven de mengverhouding en de 
temperatuur zeer stabiel, wat positief is voor de 
productiekwaliteit en tegen bacteriëngroei. Met de 
Moor4C blijven de emulsie en uw machines in 
topconditie. Uit ervaring blijkt dat de emulsie jaren 
mee gaat en uw bespaart op manuren, onderhoud 
en materialen.

Moor4C is een afkorting van Compact Central 
Cleaning Concept. In het systeem wordt bij ieder 
machinereservoir aan de ene zijde emulsie aangevoerd 
en aan de andere zijde afgevoerd. Per machine houdt 
een pompstation de aan- en afgevoerde vloeistof in 
balans. De retourleiding loopt naar een compact-
bandfilter voor het wegnemen van vaste ver-
ontreinigingen. Met een skimmer wordt de vloeistof 
ontdaan van vreemdolie. Gefilterde vloeistof is klaar 
voor hergebruik en wordt overgepompt naar een 
schoonvloeistof buffertank. Door uitsleepverlies en 
verdamping zal het vloeistofvolume afnemen, maar 
zodra een minimum niveau in de buffertank bereikt 
wordt, zal deze aangevuld worden. Door bij te vullen 
met mineraalarm RO water blijft het mineraalgehalte 
in de emulsie gelijk.

Omgekeerde osmose (of RO= Reversed Osmose) is de manier om leidingwater te 
ontdoen van alle zouten en calcium. De elektrische geleidbaarheid van kraanwater 
is ongeveer 500 µS/cm en van RO-water minder dan 50 µS/cm. RO-water 
voorkomt vlekvorming op producten en is gewenst bij koelsmeermiddelen, die 
gevoeliger zijn voor de waterkwaliteit. Gebruik van leidingwater volstaat vaak 
ook niet meer, wanneer oppervlaktereinheid belangrijk is, omdat de mineralen 
tot meetonnauwkeurigheid kunnen leiden. Moor Filtertechniek heeft de 
compacte Aquarius RO ontwikkeld inclusief een 290 liter buffervat, zodat altijd 
snel afgenomen kan worden, met een constante temperatuur en van de hoogste 
kwaliteit.
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