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SmartFilter Family
Toekomst gerichte oplossingen voor het capteren  
van lasrook en stof met IoT connectiviteit
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Efficiënt, performant en energie besparend
De Nederman SmartFilter-systeemoplossingen met zijn unieke 
filtratie techniek, zorgt voor een sterk verbeterde luchtkwaliteit, 
minimale operationele kosten, maximale bescherming van het 
proces en de operator. Nederman zorgt voor propere lucht in 
jullie productie zones. 

Toekomstgerichte technologie en service.
De gebruikte technologie van de SmartFilter is niet alleen klaar 
voor vandaag maar ook voor morgen. Sensoren en regel-
systemen controleren kritische componenten teneinde een 
betrouwbaar en efficiënte werking van het stofafzuigsysteem 
te garanderen. Gecombineerd met de myAir software voor het 
monitoren, onderhoud en ondersteuning op afstand, bent u 
klaar om controle te nemen van uw filtratiesysteem.

Hoe kijkt Nederman naar de toekomst? De sterke punten van 
Nederman als toonaangevend bedrijf op het gebied van milie-
utechnologie garanderen continue lanceringen van verbeterde 
oplossingen, updates en onderhoudsgemak. Wij zorgen voor 
schone lucht, zelfs in uitdagende industriële omgevingen - altijd 
met duurzaamheid voorop.

Ontworpen naar uw noden
Heeft u specifieke eisen zoals een beperkt vloeroppervlak of 
geringe hoogte? Met een flexibel ontwerp inclusief modulaire 
constructie, meerdere filtermedia en configuratie, en een breed 
scala aan opties en accessoires, wordt uw MCP SmartFilter-unit 
geleverd op maat aangepast aan de specifieke noden in jullie 
werkplaats.

Filtertechnologie - “Insight ready”
De SmartFilters bieden een vooruitstrevende filtertechnologie, 
inclusief een geoptimaliseerd filterontwerp, nanovezel filter-
medium, geavanceerde filterreinigings en Insight IoT-services. 
Dit betekent zuivere lucht, lagere bedrijfskosten en minder 
stilstand.

Toepassingen
  Lasrook/stof
  Plasma/laser snijden 
  Metalliseren
  Metaal slijpen
  Poeder en bulk grondstoffen    
  Poederlakken   
  Zandstralen
  Kogelstralen
  Graan/landbouw
  Alimentair stof toepassingen

De SmartFilter familie

Efficiency, performance 
and savings

De nieuwe Nederman SmartFilters zijn de oplossing voor het filtreren 
en collecteren van stof en rook in de metaalwereld en de industriële 
proces-industrie, inclusief de veilige behandeling van  
explosiegevaarlijke stoffen. 

Neem controle over je  
industriële lucht kwaliteit

Digitaal platform - “Insight ready”
Het Nederman Insight-platform is een oplossing speciaal 
ontworpen voor filtersystemen. Het bestaat uit een cloudoplos-
sing, “Nederman Insight Analytics (software)”, een bedie-
ningskast met visuele controle en uitlezing, “Nederman Insight 
Control (hardware)“.

Nederman SmartFilter-systeemoplossingen zijn IoT ready - dat 
wil zeggen dat de connectiviteitsmodule is ingebouwd en klaar 
is om verbinding te maken met Insight Analytics. Combineer de 
filteroplossing met het Nederman myAir-abonnement en deze 
biedt realtime monitoring, visualisatie en tracking van systeem-
prestaties, inclusief aangepaste dashboards en alarmen.

Op deze manier verkrijgen wij de gegevens van het volledige 
filterproces en illustreren op een intuïtieve manier de belang-
rijkste filterparameters. Zo stellen wij de gebruikers in staat om 
het filtersysteem efficiënter te bedienen en te onderhouden, 
waardoor de productiviteit van de fabriek, de veiligheid van de 
werknemers, de naleving van de regelgeving en het energiever-
bruik worden verbeterd.

Explosiegevaarlijke stofexperts
Er bestaan wereldwijd normen en voorschriften voor het om-
gaan met brandbaar stof. Een goede stofafzuiging bij de bron is 
slechts een van de noodzakelijke behoeften om uw productie 
aan deze regels te laten voldoen en uw werknemers en produc-
tie veilig te houden. Als wereldleider in het leveren van confor-
me systemen naar explosie gevaarlijk stof, kan Nederman assis-
teren bij het voldoen aan deze regelgeving en conformiteit van 
projecten die onderworpen zijn aan de normen en voorschriften 
van ATEX, NFPA, OSHA en ACGIH.

Volledige oplossingen
Nederman schat de persoonlijke behoeften in van elke klant en 
ontwikkelt een oplossing die uw werknemers en fabriek effec-
tief en efficiënt beschermt. We ondersteunen onze klanten door 
het ontwerp van het project, de installatie, de bediening en de 
service, zodat u de maximale waarde uit onze producten haalt.

Feiten MCP* SmartFilter
Filtertype Filterpatroon
Filter reinigingsmethode Pulse jet
Toepassing Rook, algemeen stof
Installatie Binnen, buiten
Bruikbaar voor explosief 
gevaarlijk stof 

Optioneel voor ST1 & ST2 
stof

Materiaal behuizing 2mm gegalvaniseerde plaat
Werkdruk -6 000 Pa
Maximaal nominaal 
luchtstroombereik

28 000 m3/h

Luchtstroom temperatuurbereik -20 tot 70 °C
Persluchtvereisten 6 bar
Inhoud opvangbak 50 liter en  100 liter

*MCP Stofafscheider met middelhoge capaciteit en patroonfilter met 
Pulse Jet-reiniging. Ook verkrijgbaar als envelopfilter, MEP SmartFilter

**LCP Stofafscheider met hoge capaciteit en patroonfilter met Pulse 
Jet-reiniging. Ook verkrijgbaar als envelopfilter, LBP SmartFilter

Feiten LCP** SmartFilter

Filtertype Filterpatroon
Filter reinigingsmethode Pulse jet
Toepassing Rook, algemeen stof
Installatie Binnen, buiten
Bruikbaar voor explosief 
gevaarlijk stof 

Optioneel voor ST1 & ST2 
stof

Materiaal behuizing 3mm gegalvaniseerde plaat
Werkdruk -6 000 Pa
Maximaal nominaal 
luchtstroombereik

100 000 m3/h

Air stream temperature range -20 to 60 °C
Persluchtvereisten 6 bar
Inhoud opvangbak 50 liter en  100 liter
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De juiste oplossing voor 
uw unieke noden

Slimme cartridge filters
Het filtersysteem heeft een nieuw en innovatief patroo-
nontwerp (patent in aanvraag). De vierkante vorm, een 
tussenvorm tussen een vierkant en een cirkel, benut het 
volume in de stofafscheider op de meest optimale manier en 
genereert meer luchtstroom per m² - waardoor de omvang en 
de voetafdruk van het systeem afnemen.

De verticaal geplaatste patronen voorkomen stofophoping op 
het filtermateriaal. Dit geeft een vlotter onderhoud met een 
éénvoudige toegang tot de patronen aan de voorkant van de 
filter. zonder obstakels te plaatsen, zoals plafond, leidingen 
enz., ongeacht het filtermedia. Vervanging zonder gereedschap 
met kwartslagvergrendeling om het filter goed af te dichten.

Sensoren
Sensoren bewaken de prestaties van kritieke componenten, 
zoals druk, luchtstroom, niveau in de stofopvangbak, emissies 
en prestaties van het filterreinigingssysteem. Er zijn verschil-
lende sensorpakketten beschikbaar al naargelang de toepas-
sing en de behoefte. 

Geoptimaliseerd UniClean®, perslucht 
reinigingssysteem
Het geavanceerde reinigingssysteem, met een grote diameter 
van UniClean®, en verbeterd persluchtafgiftesysteem, geeft een 
sterke reinigingspuls, wat betekent dat er minder perslucht wordt 
gebruikt en het energieverbruik wordt verlaagd. Het zorgt verder 
voor een lange levensduur van de cartridge. Vaak het dubbele 
van vergelijkbare oplossingen.

Zo werkt het: bij conventionele patronen bouwt de stofkoek 
zich vanaf de bovenkant op, daar waar schoonmaken het 
minst effectief is, waardoor deze zone dicht slibt. Dit verkleint 
het filter opppervlak voor effectieve filtratie. Het UniClean®- 
ontwerp lost dit volledig op door de stofkoek centraal op het 
filterpatroon op te bouwen. 

Filter media – nanofiber technology
Nanofiber technologie is een dunne laag synthetische vezels 
die wordt afgezet op het filteroppervlak en die deeltjes op het 
oppervlak vangt voordat ze kunnen doordringen en het filter 
verstoppen, wat de prestaties aanzienlijk verbetert.

Immersion valve technology
Pulskleppen zijn geïntegreerd in de persluchttank en leveren 
meer filterreinigingsenergie dan traditionele 90° kleppen.

Controle persluchtventiel 
Nieuwe serie stuurventielkasten voor de persluchttank; 
overschakelen van elektrische klepbesturing naar pneumatische 
klepbesturing. Geen elektrische bedrading, eenvoudige pneuma-
tische slangaansluiting.

Robuuste gegalvaniseerde afwerking
Versterkte plaatstalen panelen met duurzame afwerking die 
bestand is tegen corrosie. Gemodificeerde 2 mm gegalvanise-
erd stalen paneelconstructie voor gebruik binnen en buiten, 
biedt een sterke lichtgewicht oplossing voor eenvoudige instal-
latie en kostenefficiënte verzending.

Inlaat voor vuile lucht aan de achterkant
Vuile lucht komt binnen via de achterkant van het filter. Meer-
dere inlaatpunten op systemen met meerdere modules. Een 
voorafscheider is standaard inbegrepen om grote stofdeeltjes 
te verwijderen en een langere levensduur van het filter te 
garanderen.

Stofbakken met snelsluiting
Handelbare stofemmers met zwenkwielen in verschillende 
maten, passend bij uw activiteiten.

Insight controle paneel
Een intelligente controller met een touchscreen dat de lokale 
werking van het product regelt en sensorgegevens verzamelt 
en veilig verzendt naar de cloud via een gateway - de laatste als 
er een abonnement is (Perform of Perform Plus).

Auburn IntelliPULSE ™
Onze intelligente reinigingsmodus stuurt automatisch de tijd 
tussen de pulsen. De technologie is opgenomen in Insight 
Control. De IntelliPULSE ™ -reinigingsmodus varieert auto-
matisch en optimaliseert de uitschakeltijd tussen pulsen om 
een constant drukverschil over het filterelement te behouden 
terwijl de minste hoeveelheid perslucht wordt gebruikt. Als er 
minder perslucht wordt gebruikt, dalen de energiekosten.

Bijbehorende ventilatoren 
Aangezien de oplossing een constante luchtstroom behoudt, 
zijn er lagere energiekosten voor de ventilator.

Het modulaire ontwerp maakt zowel stand-alone als multi-filteroplossingen 
mogelijk voor uitgebreide vereisten. De Nederman SmartFilters zijn geoptimali-
seerd voor een lange levensduur van het filter, met lage gebruikskosten en een  
efficiënte bescherming van werknemers en fabriek.
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Toekomstgerichte technologie 
en ondersteuning

Neem controle
Het SmartFilter-paneel regelt alle functies met betrekking tot het 
stofopvangsysteem, inclusief filterreiniging en ventilatorbediening, 
met behulp van het Insight Control-touchscreen. Nederman biedt 
een volledig assortiment frequentieregelaars (VFD’s) die de en-
ergiebesparing maximaliseren en de bedrijfskosten verlagen. Met 
een abonnement op Nederman myAir monitoringmodules worden 
sensorgegevens geüpload naar de cloud via een gatewayverbin-
ding en vervolgens toegankelijk gemaakt via aangepaste dashbo-
ards waar alarmen kunnen worden ingesteld voor onderhoud en 
gegevens kunnen worden geanalyseerd om de systeemprestaties 
te optimaliseren.

Nederman Insight Analytics is een cloudgebaseerd IoT-platform 
dat speciaal is ontworpen voor filtersystemen en dat realtime mo-
nitoring, visualisatie en tracking van systeemprestaties biedt, in-
clusief aangepaste dashboards en alarmen. De realtime gegevens 
zijn toegankelijk via het web of mobiele apparaten en vervolgens 
opgeslagen in de cloud voor trend -en prestatieanalyse. Insight 
stelt gebruikers in staat hun filtersysteem efficiënter te bedienen 
en te onderhouden, waardoor de productiviteit van de fabriek, de 
veiligheid van de werknemers, de naleving van de regelgeving en 
het energieverbruik worden verbeterd.

Bedieningspaneel: 3 in 1 oplossing
Touch screen
• Nieuwe en moderne gebruikersinterface
•  Illustreert de belangrijkste filterparameters in realtime

Gateway
• Connectiviteit met 3G/4G, Ethernet en Wifi beschikbaar
•  Insight Ready. Voeg gewoon een Insight Analytics- 
    abonnement toe

Stuurkast
• Uniek filterspecifiek controlesysteem.
•  Creëert een Nederman-standaard toe voor filtercontrole- 
     systemen.

Verbeter de veiligheid 
en energie-efficiëntie

Uptime-garantie
Onderneem actie voordat het systeem stopt of de prestaties 
verminderen. Historische filtergegevens en trends helpen 
de prestaties te verbeteren en het risico op ongeplande 
downtime te minimaliseren.

Verbeterde systeemlevensduur
Vroege foutcorrecties helpen de levensduur van het 
product te verlengen.

Prestaties bijhouden
Krijg waardevolle gegevens over hoe uw filter werkt.

Op afstand monitoren
Houd toezicht op het filter vanop afstand binnen of buiten 
de fabriek. Krijg overal en altijd gemakkelijk toegang tot het 
filtersysteem om weloverwogen, slimme beslissingen te 
nemen.

Minder ongepland onderhoud
Onderhoud is goedkoper wanneer het gepland is.

Verbeterde veiligheid voor mensen  
en gebouwen
Vroege brandmeldingen of mogelijk explosiegevaar mini-
maliseren verwondingen en materiële schade.

Energie efficiëntie
Een systeem waarbij alle componenten goed werken, 
verbruikt over het algemeen minder energie.

The clean air subscription 
services
Het creëren en onderhouden van een schone en veilige wer-
komgeving is essentieel voor elke succesvolle productie. De 
goed presterende producten van Nederman zijn uitgerust voor 
de toekomst. Nederman MCP SmartFilter-oplossingen in combi-
natie met Nederman myAir maximaliseren het vermogen om uw 
werknemers, uw faciliteit en het milieu te beschermen.

De monitoring module bestaat uit twee abonnementen Perform 
en Perform Plus. Nederman Insight Analytics maakt monitoring 
op afstand en proactieve probleemoplossing mogelijk door 
middel van trends en algoritmen uit sensorgegevens. Het is een 
bedrijfslicentie die beperkt is tot één filtersysteem. zodat iede-
reen binnen uw organisatie toegang heeft tot de service, mocht 
dat worden gevraagd.

Nederman heeft uitgebreide service- en ondersteuningsmo-
gelijkheden op basis van meer dan 75 jaar ervaring in de sector. 
De service- en ondersteuningsmodule heeft twee opties: 
ondersteuning ter plaatse en/of online ondersteuning. Deze 
kunnen afzonderlijk of in combinatie worden aangeschaft voor 
de best mogelijke service en ondersteuning.

De optie “ter plaatse” is serviceactiviteit bij de klant, uitgevoerd 
door de servicetechnici van Nederman. De “online” optie is 
ondersteuning door de Nederman service- en ondersteun-
ingsmedewerkers die via een helpdesk klantproblemen helpen 
oplossen. Het omvat ook proactieve monitoring van het filter-
systeem om uptime van het systeem te garanderen.

Het serviceteam waarschuwt klanten als er actie nodig is op 
basis van de filtergegevens van Nederman Insight Analytics, 
de stofemmer moet bijvoorbeeld worden geleegd, filtermedia 
moeten worden vervangen

Lees meer over de monitoringabonnementen 
en service- en ondersteuningsmodules op 
nedermanmyair.com

Van schattingen tot feiten over filtratie. Met Nederman SmartFilter -sys-
teemoplossingen en digitale inzichten kunt u eenvoudig uw business 
maximaliseren. Voorkom dure stilstand door tijdig preventieve maatre-
gelen te nemen.
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Onze belofte – bijdragen aan een duurzame toekomst
Zuivere lucht is een hoeksteen van duurzame productie. Onze klanten willen de winstgevend-
heid verhogen door hun activiteiten zo efficiënt mogelijk te maken. Ze willen voldoen aan hoge 
milieunormen en werknemers beschermen tegen dampen/rook en stof. Nederman kan hen op 
alle punten helpen. Zo creëren we waarde.

The Clean Air Company - Vision 2025
Nederman vierde in 2019 zijn 75-jarig bestaan. Vanaf het allereerste begin was het busi-
nessidee zuivere lucht. Tegenwoordig zijn milieu en duurzaamheid relevanter dan ooit en 
worden de eisen steeds groter om actief bij te dragen aan efficiëntere productie en vermin-
derde uitstoot in de industrie. De volgende generatie oplossingen voor propere industriële 
luchtstromen is in ontwikkeling. Nederman loopt voorop in deze ontwikkeling.

The 
Clean Air 
Company


