
Reducer olieforbruget i din  
SMC 100-kompressor

Eksempel på oliedemistersæt

De nye demistersæt hjælper med at reducere SMC 
100-kompressorens olieforbrug og forhindrer, at en del 
af olien forlader kompressoren sammen med udstød-
ningsgasserne og ind i anlægget.

•  Nedsæt omkostningerne til påfyldning af olie 
med 50-75 %

•   Nedsæt serviceomkostningerne til aftapning  
af olie

•   Nedsæt olienedbrydningen ved at forhindre,  
at olien udsættes for høje temperaturer

•   Øg kølekapaciteten ved at holde 
varmevekslerfladerne fri for olie.
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Skan QR koden og se vejledningen i installation  
af oliedemistersættet.
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Oliedemistersæt til reduktion af oliespild i SMC 100-kompressorer

Det er velkendt, at mindre oliekoncentrationer 
udledes i dråbe- og støvform over oliesumpen i 
kompressorhuset og normalt går tabt sammen med 
udstødningsgassen i køleanlæggets højtrykssystem.

Problemet kan nu afhjælpes ved at installere en 
demisterenhed i kompressorhuset. Demisteren kan 
endvidere supplere den udvendige olieudskiller og in-
stalleres på indersiden af kompressorens sidedæksler. 
Enheden skal tilsluttes udluftningskanalen til udlig-
ningsgassen, som føres fra oliesumpen til kompres-
sorblokkens sugegasledning.

De små oliedråber i den indstrømmende kølegas 
rammer demisterens ståltrådsgitter. Tyngdekraften 
gør, at olien gradvist samler sig i bunden af enheden, 
hvorfra den ledes tilbage til oliesumpen via et gum-
mirør. Denne demister (patentanmeldt) er beregnet 
til montering på alle SMC 100 Mk 2-3-4-kompresso-
rer. Antallet af kompressorcylindre bestemmer, hvor 
mange demisterenheder der skal monteres.

Sættet indeholder alle de nødvendige monteringsde-
le. På vandkølede kompressorer (og kun på disse) kan 
demistersættene monteres på sidedækslerne

 
Beskrivelse Antal påkrævede 

demisterenheder
Reservedels-

nummer

Oliedemistersæt SMC 104 2 3184.714

Oliedemistersæt SMC 106 2 3184.715

Oliedemistersæt SMC 108 2 3184.716

Oliedemistersæt TSMC 108 1 3184.717

Oliedemistersæt SMC 112 4 3184.718

Oliedemistersæt SMC 116 4 3184.719

Oliedemistersæt TSMC 116 3 3184.720

Demistersæt monteret på 

sidedæksel

For yderligere oplysninger eller 
bestillinger, kontakt venligst din lokale 
kontaktperson hos Johnson Controls.
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Johnson Controls Denmark ApS
Industrial Refrigeration Parts Centre
Chr. X’s Vej 201 · 8270 Højbjerg
Tlf: 87 36 70 00
Email: be-dk-partsorderholme@jci.com
Websites: sabroe.com · easyparts.johnsoncontrols.com


