
Stenhøj STENOMAT

-Vandudskiller

Især i mindre 
installationer er der 
absolut et behov for 
kondensatdræn, der 
kan fungere uden tryk 
og luft. Dette gælder 
alle steder: 
kompressorer, 
luftmodtagere, filtre 
og tørrer. Svømmer-
eller timerstyrede 
udskillere kan sætte 
sig fast, er følsomme 
over for partikler og 
kan give drifts-
forstyrelser. Eller de 
kan åbne for tidligt og 
i for lang tid, således 
at man mister den 
dyreste og mest 
værdifulde 
energiform: trykluft. 
STENOMAT’en dræner 
kondensatet auto-
matisk, driftsikkert og 
økonomisk uden 
trykluftstab.
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Kondensatindgang fra oven. 
Installation uden ekstra 
fatninger uden filterhuse 
eller luftmodtagere. 

Kondensatindgang bagfra. 
Dette betyder installation i 
gulvhøjde, hvor det kniber 
med pladsen.

Kabel på bagsiden og skrå 
display. Let aflæsning fra 
enhver retning. Avanceret 
elektronisk styring. En 
kontinuerlig selvstyrende 
overvågningselektronik, en 
spændingsfri fejlkontakt og 
automatiske rutiner sikrer 
langsigtet driftssikkerhed.

STENOMAT. Dette betyder 
kompakte dimensioner og 
gennemtænkte detaljer for 
kompressorstationer med 
kapacitet op til 100 
m3/min. Sensorer uden 
bevægelige dele sikrer 
operationen uden, at noget 
sætter sig fast eller 
blokerer, hvilket betyder 
driftssikkerhed uden 
trykluftstab. 
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Ret til ændring af konstruktion 
og specifikationer forbeholdes

Mens kondensatet 
opsamles bliver 
membranen lukket af 
systemtrykket. Lige så 
snart sonden sporer 
væske – enten olie 
eller vand – trækker 
magneten anker-
pladen opad. 
Kammeret oven over 
membranen udluftes, 
og kondensatet 
presses ud af 
systemtrykket. Så 
snart magneten 
slipper, lukkes 
drænet.

Type 
STENOMAT

Kompresor ydelse Temperaturer Arbejdstr
yk

Vægt Spænding Tilslutning 
top/bagside

m3/mi
n. m3/h kW

Kondens
at

omgiven
de (bar) kg V/Hz

1 5 300 40 60 1 - 60 0,8 - 16 0,9
4 Vac -
230 V 3/4" / -

10 10 600 65 60 1 - 60 0,8 - 16 1,1
4 Vac -
230 V 3/4" / 1/2"

100 100 6000 650 60 1 - 60 0,8 - 16 2,6
4 Vac -
230 V 1" / 1"

20 20 1200 300 60 1 - 60 0,8 - 40 2,6
4 Vac -
230 V 1" / 1"

10 EX 10 600 65 60 1 - 60 0,8 - 64 1,2
4 Vac -
230 V 3/4" / 1/2"

100 EX 100 6000 650 60 1 - 60 0,8 - 64 2,7
4 Vac -
230 V 1" / 1"
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