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Suodatinhuolto- 
ratkaisut

HYÖDYT
Roxia on palannut 
suodatinliiketoimintaan.

Ratkaisumme nostavat 
käyttöastetta ja vähentävät 
suunnittelemattomia tuotannon 
keskeytyksiä.

Autamme parantamaan prosessin 
toimintaa ja alentamaan 
käyttökustannuksia.



Varaosat ja palvelut

Suodatinlevyjen tiivisteet
Materiaalit: NR ja EPDM

Levypakan asennus- ja 
kulutusosat
Lukitusjouset, ripustuslevyt, 
liukupalat, lisäosat

Hydrauliikka
Hydraulijärjestelmien varaosat. Letkut, 
tiivistesarjat, venttiilit, sylinterit jne.
Komponenttien kunnostaminen.

Levypakan letkut
Syöttö- & suodosletkut, 
suodoskollektorit, puristusletkut. 
EPDM ja NR.

Telat ja kaavarit
Levyjen taittotelat, suodattimen veto-, 
kiristys-, ohjaus-, levitys- ja muut telat 
PU, NR, EPDM, AISI 304L tai AISI 316L 
-pinnoitteilla. Kankaan ja telojen kaavarit, 
eri terämateriaaleilla kuten PU tai HDPE.

Suodatinkankaat
Suodatinkankaita kaikkiin suodatin- 
kokoihin ja käyttökohteisiin.
3 perusleveyttä 10 eri läpäisyllä ja 
4 eri saumatyypillä.

Suodatinlevyt ja -kehykset
1,6m2 ja 6,0m2 levyille. 
Kammiokorkeudet: 45mm ja 60mm 
AISI 304L tai AISI 316L.

Ritiläsarjat
1,6m2, 2,5m2 ja 6,0m2 levykoot. 
Lasikuituvahvistettu PP. 

Suodosaltaat
2,5m2 ja 6,0m2 levykoot. PE.

Puristuskalvot
Suorat kalvot 1,6m2, 2,5m2 ja 6,0m2 
levyille. Kuppikalvot 1,6m2 levyille. 
NR ja EPDM.

Kokonaiset levypakat
1,6 m2 ja 6,0 m2 suodatinlevyille.

Letkuventtiilit
Manuaaliset, hydrauliset tai 
pneumaattiset ohjaukset. Useita eri 
letkumateriaaleja.

Laatua ja 
luotettavuutta 
kustannustehokkaasti!

Teemme myös suodatusprosessien 
optimointia suodattimen toiminnan 
ja prosessituloksien parantamiseksi.

Muista myös modernisointi-, huolto- 
ja kunnossapitopalvelumme.
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Suodatinhuoltoratkaisut

Roxia Smart Filtration
Roxia Smart Filtration on avaimet käteen -ratkaisu, joka mahdollistaa suodatusprosessin reaaliaikaisen etäseurannan 
ja auttaa tuotannon optimoinnissa sekä vikojen kartoittamisessa. Smart Filtration hyödyntää olemassa olevaa 
hallintajärjestelmää sensoreineen. Valvontajärjestelmän (DCS) integrointi ei ole tarpeen, mutta se voidaan toteuttaa 
pyydettäessä.

Tie menestykseen: Pitkäaikainen yhteistyö
Roxia ei toimita ainoastaan varaosia. Me uskomme, että tärkeintä on toimia yhteistyössä ja löytää ongelmien todelliset 
syyt. Me löydämme sopivan kokonaisratkaisun: Asiantuntijoiden neuvot, asiakaskäynnit, tuotetestaukset, prosessien 
optimointi, varaosien lyhyet toimitusajat ja paljon muuta. Roxian ratkaisuilla nostetaan tuottavuutta ja vähennetään 
suunnittelemattomia tuotannon keskeytyksiä, sekä näin ollen pienennetään käyttökustannuksia.

Performance ‒ driven by people
Roxia tarjoaa korkean teknologian ratkaisuja vedenpoistoon, 
teolliseen automaatioon ja ympäristötekniikkaan. Olemme 
erikoistuneet kaivos-, mineraali-, metallurgia-, kemian-, 
elintarvike- ja lääketeollisuuteen. 

Toimipaikkamme sijaitsevat Australiassa, Chilessä, Etelä- 
Afrikassa, Kiinassa, Perussa, Ruotsissa, Suomessa, Saksassa, 
Venäjällä ja Yhdysvalloissa.
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