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Optimicron –
Effektiv Filtrering
®

Mer effektiv filtrering, lengre levetid, lavere trykkfall og flere valgmuligheter med hensyn til
filterfinheter. HYDAC Optimicron tar filtrering et viktig steg videre og sikrer HYDACs markedsposisjon
som verdens største leverandør av hydraulikk- og smøreoljefiltre.

Komplett sertifisering
hos HYDAC AS

Ved hjelp av patentsøkt Helios struktur i produksjon av filterduken økes arealet som strømningen gjennom filteret treffer. Dette reduserer
motstanden og dermed trykkfallet. Den utvendige hylsen som ligger rundt HYDACs elementer har også en ny, oval hullgeometri, noe som også
bidrar til redusert trykkfall. Den tredje faktoren som reduserer trykkfall er de nye støttedukenes geometri. Nettingstrukturen i støttedukene gir
bedre utnyttelse av filterdukens smussopptaksevne, som gir lengre levetid.
I en tid med stadig fokus på reduksjon i energiforbruk ser HYDAC på Optimicron som ett av mange små bidrag vi kan gi i fm med slik reduksjon.
Optimicron gir opptil 30 % lavere trykkfall sammenlignet med dagens Betamicron BN4HC-serie. Optimcron vil innføres som BN4HC Betamicrons
erstatning i løpet av høsten 2014 og våren 2015. Vi sikrer at du alltid har markedets mest oppdaterte teknologi. Dersom du har behov for mer
informasjon, så kontakt oss på innesalg@hydac.no

Nå har HYDAC AS alle de viktigste
sertifikatene på plass, ikke bare ISO9001,
men også ISO14001 og OHSAS 18001.
Vi har jobbet tett med QA-avdelingen hos
vårt moderselskap i denne prosessen. En
tettere integrering mot fabrikken innen både
kvalitetssikring og logistikk har de siste to
årene gitt oss nye muligheter som vil komme
våre kunder til gode.
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Rent, klart
vann

Nyansatte
i HYDAC AS

HYDAC hjelper deg å kutte kostnadene ved hjelp av forfiltrering.
Innen mange bruksområder må vannet behandles i flere steg i
renseprosessen for å bli rent nok. Forfiltrering kan redusere
den videre behandlingen til et minimum.

Vi vokser fremdeles og har igjen ansatt nye
medarbeidere for å kunne støtte kundene våre på
best mulig måte.

Automatisk tilbakespylingsfilter fjerner større partikkelforurensninger uten
driftsstans i filtreringsprosessen.
Den viktigste grunnen til å installere forfiltrering er å sørge for at påfølgende
filtreringssteg blir effektivt, slik at den ønskede vannkvaliteten kan oppnås.
HYDAC filtreringsløsninger:
Fra grov til fin-filtrering, sikrer høy ytelse i prosessen

1. Grovfiltrering
- AutoTwistFlow Sil ATF Separasjon
ved sentrifugalkraft.
- AutoFilt® RF3 / RF4 / RF5 / RF7
Automatisert grovfiltrering
med velprøvd teknologi.
- Bøttefilter PRFS med filterkurver / poser
Bildet til venstre viser ATF TwistFlow

2. Finfiltrering
- AutoFilt RF3 Velprøvd tilbakespylingsfilter.
Din pålitelige løsning.
- AutoFilt® RF4
Kompakt tilbakespylingsfilter
for mindre applikasjoner.
- AutoFilt® RF7 Lav byggehøyde.
Bildet til venstre viser AutoFilt® RF3
®

3. Fineste Filtrering

Lager:
Martin Holmqvist
Martin er ansatt som
lagermedarbeider og montør.
Han har studert media i Halmstad.
Han har jobbet med logistikk
i Norge siden 2003. Han har
også jobbet som frivillig i
Kambodsja.

Forretningsutvikler:
Jens Terje Grøtheim
Jens er ansatt som
forretningsutvikler fra 1.august.
Jens er tilbake hos oss etter ett år
innen subsea-bransjen. Han har
lang erfaring i bransjen og kjenner
HYDAC godt fra sine tidligere 7 år
hos oss.

Prosjektingeniør:
Anel Vladović
Anel er ansatt som prosjektingeniør
fra 1.september.
Han har mange års erfaring
fra teknisk prosjektarbeid med
hydraulikk og reguleringssystemer
i kraftbransjen.
Anel har Bachelor i ingeniørfag.

Montør:
Erik Møller

- Finfiltrering Inline med PLF1 filter
Stor smusskapasitet selv ved høye
strømningshastigheter.
- Prosess Multi Rheo Filter PMRF
Velprøvd innovativ stavfilterteknologi
for fineste filtrering.
Bildet til venstre viser PLF1

Erik er ansatt som montør og
service- teknikker fra 1. oktober.
Han har lang erfaring med
montasje, test og igangkjøring av
utstyr til offshore relatert industri.
Erik er utdannet industri-/ og
automatiseringsmekaniker.

Komplett serie
AC-LN luft-/oljekjølere

Kompakt
overvåkning av olje

Nå er alle størrelser tilgjengelige i vår oppdaterte serie
AC-LN luft-/oljekjølere. Disse leveres også med
frekvensstyrt elektromotor
eller evt. ATEX-godkjenning.
De store kjølerne i denne
serien har ekstremt redusert
støy i forhold til forgjengeren.
Hele serien kan leveres med
frekvensstyrt viftemotor.
Mye av tiden kan
dermed turtall og støy holdes
svært lav.

Vår nye CSM Economy er et kompakt og økonomisk
online overvåkningssystem. Enheten måler oljerenheten
mht partikler samt vanninnhold i oljen. Den består
av elektromotor med integrert pumpe og ventilblokk.
CSM-E er tiltenkt bruk med mineralbaserte oljer. I tillegg
til lokal avlesning av renhet og vanninnhold kan man
hente ut signaler til et overordnet alarmsystem.

Har du spørsmål om ett eller
flere produkter ta kontakt med
innesalg@hydac.no

Forebyggende og proaktiv planlegging av vedlikehold
Overvåking av komponenters
renhet i testrigger
Overvåking av oljerenhet
i lagertanker
Lavere
driftskostnader

www.hydac.no
Daglig leder:
Petter Holten
petter.holten@hydac.no
SALG:
Markedssjef:
Hans-Jacob Samuelsen
hansjacob.samuelsen@hydac.no
Salgsingeniører:
Bjørn Kalrud (Sør, Sør-Vest)
bjorn.kalrud@hydac.no
Tom Levorstad (Sør, Sør-Øst)
tom.levorstad@hydac.no
Jørgen Jeksrud (Vest, Øst, Midt Norge)
jorgen.jeksrud@hydac.no
Maarten Swart (Nord-Vest, Nord-Øst)
maarten.swart@hydac.no
Peter Sederholm, KAM
peter.sederholm@hydac.no
Morten Bjørnstad, KAM
morten.bjornstad@hydac.no
Simen Thorstensen, KAM
simen.thorstensen@hydac.no
Jens T. Grøtheim, KAM
jens.grotheim@hydac.no
Innesalg:
Per Nyborg
Ronny Wickstrøm
Tor Arne Svanberg-Torgersen
Simen Oppegård
innesalg@hydac.no
TEKNISK SERVICE:
Teknisk sjef:
Håkon Andresen
hakon.andresen@hydac.no
Servicetekniker:
Per-Einar Brustad
Prosjektingeniører:
Andreas Kristiansen
Anel Vladovic
KVALITET / HMS:
Kvalitets- og HMS sjef:
Dag I. F. Skillestad
DOKUMENTASJON:
Irene Eriksen
Terje Bjerke
LOGISTIKK:
Logistikksjef:
Dag Andersen
dag.andersen@hydac.no
Innkjøp:
Bjørn Eckhardt
Aina Vestavik
Lager:
Arne Blad
Emil Stenersen
Martin Holmqvist
Ordrebehandling:
Bente Jacobsen
Maria Esbersen
Hege Fagervik
Rita Valestrand

For mer informasjon
og flere kontaktpersoner:
www.hydac.no
Berghagan 4, N-1405 LANGHUS
Tlf: 64 85 86 00. E-mail: firmapost@hydac.no www.hydac.no
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Bestillinger sendes til:

bestilling@hydac.no

