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ØKT LEVETID
OG FULL KONTROLL
PÅ HYDRAULIKKEN
Hydrauliske komponenter

Faste / harde partikler

Gelé lignende partikler

Service / Vedlikehold

Rengjøring

Pustefilter for tank
Fylling
Pumpe

Fylling

Kjøling / Varmeveksler

Flytende partikler / Vann

Med kontroll på forurensning i oljen vil du kunne
øke tilgjengeligheten og levetiden på hydraulikksystemet
ditt drastisk. Oljens levetid kan dessuten økes med
200 – 300 %. Her er det penger å spare samtidig som
kontrollen øker og miljøet spares.
Som skissen ovenfor viser, så er forurensninger så mangt.
Både faste partikler, flytende forurensning, utfellinger, gass / luft
og varme er forurensninger som utfordrer driftssikkerheten
og levetiden på både komponenter og oljen i systemet ditt.

Gass partikler / Flytende

For å få kontroll med systemets liv anbefales det å:
l Bruke moderne kvalitetsoljer som er stabile og har gode anti-aldringsegenskaper
l Sikre rensing av olje ved påfylling (fjerning av partikler, fuktighet og luft / gass)
l Sikre systemdesign som minimerer luftinntrengning og sikrer avlufting av oljen i tanken
l Sikre kontroll på temperaturen i systemet
l Sikre systemet mot inntrengning av partikler og fuktighet fra omgivelsene
l Velg høykvalitetsfiltre med god filtrering og lang levetid
l	Bruke sensorer som registrerer forurensninger og oljekvalitet online,
og enheter som fjerner eventuelle forurensinger (gjelder kostbare systemer)
HYDAC har både komponenter, løsninger og kompetanse innenfor alle de nevnte områdene,
og ønsker gjerne å bidra til at dine systemer blir så gode som mulig.
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IO-Link

Møt oss på messer:

THE TREND INDUSTRIAL INTERNET OF THINGS (IIOT)
Det er et sterkt ønske i markedet om å digitalisere industrielle systemer. Som ett av
tilsvarende på dette har flere sentrale leverandører i Tyskland gått sammen om en
standard for kommunikasjon som kalles IO Link. Kommunikasjonen foregår her som
digitale signaler via enkle 0 – 24 V signallinjer. Smarte sensorer kan via dette systemet
gi deg mye mer informasjon enn før, som trykk- og temperaturbelastninger over
tid, driftstid, overbelastning m.m. – noe som gir grunnlag for analyser og Prediktivt
Vedlikehold. Normalt samles informasjonen lokalt pr. system i en IO Link Master,
som kan kommunisere all informasjon via ønsket Bus-system (ProfiBus, ProfiNet,
CanBus etc.). HYDAC kommer gjerne på besøk for å informere mer om IO Link.

NOR-SHIPPING OG AQUA-NOR 2019
Lillestrøm 4. – 7. juni:

Trondheim 20. – 23. august:

COOLTECH ITALIA.
CoolTech i Italia sluttet seg til Hydac-gruppen
i juni 2018. Dette gjør HYDAC til en komplett
leverandør av væskekjøling. Nå også kjøling av
omformere og elektro / elektronikk innen markedene;
fornybar energi, maskineringssentre, presser og
laserteknologi.
HYDAC er med dette også ideelt posisjonert
som leverandør av kjøling til voksende markeder
som e-mobilitet, batteriteknologi, datasentre
og strømforsyning.

Kostnadseffektiv stempelakkumulator
STEMPELAKKUMULATOR SK 280 – STANDARD 280 BAR,
350BAR FOR NOEN STØRRELSER
Fordeler SK 280:
l	Optimalisert produksjonsprosess,

sparer både material
og produksjonskostnader
l	Lav vekt
l	Redusert installasjonsplass
l	Standard gassventil M28x1.5
integrert i endelokket
(forseglet versjon også mulig)
l	Testet for lang holdbarhet
(funksjon og tretthetstester)

TEMPORÆR SUBSEA KULEVENTIL.
DN46, PN345. DOBBEL ELLER ENKEL SPINDEL
l	Dobbel eller enkel spindel for operasjon med ROV
l	Velg mellom ROV-operasjon, spak, paddle eller bucket iht.

ISO 13628-8 Alternativt kundetilpasset løsning.

l Fås med visuell posisjonsindikator
Gas valve
End cap

Cylinder

Piston

l	Kvalifisert gjennom DNV-GL i henhold til

ISO 10423-PR1

NYANSATTE I HYDAC
Trygve Wamnes
(Subsea Manager)
Trygve har 9 års erfaring som salgssjef / dagligleder innen subsea
og 17 års erfaring som salgssjef innen hydraulikk for Servi.

Jes Madsen
(Subsea Engineer)

End cap
Fluid connection

OPTIMALISERING AV TANKDESIGN MED HYDACs UNIKE
ASSISTANSE
Å minimere luftinntrengning og sikre rask utskilling av luft er en nøkkel til å designe
smartere og mindre oljetanker for hydraulikksystemer. Dette minimerer plassbruk,
vekt og oljebehov – noe som reduserer kostnader og miljøavtrykk.
Vi har to grunnpilarer som støtter dette målet om optimalisert tankdesign.
Den ene er utvikling, simuleringer, numeriske tankundersøkelser samt laboratorie /og felttester med vår egen utviklede måleteknologi.
Den andre er vår egen Air-X teknologi. Denne teknologien omfatter Air-X filter
og Air-X-elementer samt komplette Plug & Play filter- / tankløsninger.
Air-X løsningene er innovative og bærekraftige filtreringskonsepter som sikrer
at luften i olje separeres raskt og at hele systemet forbedres.
Kontakt oss for assistanse i forbindelse med smarte tank- og filterløsninger.

Jes har lang erfaring med subsea ventiler.
Mer enn 20 års erfaring med utvikling og prosjektledelse for bla.
Dantorque, Emerson og NLI Asker.
Erik Jevne
(Uteselger)
Salgsingeniør – Hydraulikk med distrikts ansvar. Erik er utdannet
maskiningeniør og har mange års erfaring fra hydraulikkbransjen.
Har tidligere jobbet i Servi og Parker.
Camilla Langen
(Ordrebehandler)
Camilla har tidligere jobbet
som grafisk designer.
Nina Vindheim
(Teamleder Logistikk)
Nina har bakgrunn fra bla.
Innkjøp, logistikk, ordrebehandling, prosjektoppfølging
og teamledelse.

For mer informasjon / produktinformasjon
og kontaktpersoner gå til:
www.HYDAC.no eller ring 64 85 86 00
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