


To właśnie wyróżnia

najlepszych od reszty

Seria SEPURA jest wynikiem wielu lat zdobywania wiedzy, badań
i rozwoju w dziedzinie filtracji. Pracując w naszych zaawan-
sowanych laboratoriach Bowman, stale tworzymy przełomowe
rozwiązania dążąc do poprawy wyglądu i wydajności produktów
z zakresu separatorów woda-olej.

Opracowany przez specjalistów od filtracji firmę
Bowman Stor, SEPURA zapewnia innowacyjne,
oszczędne i bezpieczne dla środowiska
rozwiązanie uzdatniania kondensatu ze sprężarki
powietrza. Separator woda-olej SEPURA obsługuje
systemy sprężonego powietrza od 60 do 7 000
cfm i posiada rewolucyjny wkład filtracyjny
SILEXA™.

Wykonany ze szklanych butelek z recyklingu,
opatentowany wkład jest w pełni ekologiczny i
odnawialny; jest również o 20% bardziej chłonny
niż tradycyjne produkty pierwotne i zapewnia
mnóstwo korzyści:

• czystsza i lżejsza obsługa

• brak konieczności wstępnego moczenia

• szybka instalacja

• szybkie i łatwe serwisowanie

• jakość na wylocie do 5 ppm.

Innowacyjny projekt producenta 
technologii filtracyjnej

W naszym najmniejszym
produkcie SEP60
zainstalowano wkład
SILEXA™.



W naszej ofercie znajdą Państwo
separator dla swoich potrzebn

SEPURA posiada kompleksową ofertę rozwiązań do filtracji
kondensatu, w której skład wchodzą separatory o niskiej,
średniej i wysokiej wydajności. Posiadamy separatory
odpowiadające niemalże wszystkim dziedzinom przemysłu, od
kompaktowego, rewolucyjnego jednorazowego SEP 60 ST do
wytrzymałego SEP 7000 ST.

• niska wydajność - do 60 cfm (1,7 m3/min)
• średnia wydajność – 120 cfm do 2500 cfm 

(3,4 – 70,8 m3/min)
• wysoka wydajność – 3500 cfm do 7000 cfm 

(100 – 200 m3/min)

Szczycimy się tym, że jesteśmy liderami
rynku w obszarze naszej specjalizacji -
zapewniając naszym klientom najbardziej
innowacyjne, przystępne, zrównoważone i
odnawialne rozwiązania. Korzystając z
produktów do filtracji marki SEPURA, mają
Państwo pewność, że usuwając uzdatniony
kondensat przestrzegają Państwo
obowiązujących przepisów prawnych i
wypełniają obowiązki związane z ochroną
środowiska - czysty kondensat, czyste
sumienie.

rewelacyjne technologie

Przyjazne środowisku - przyjazne Państwu



Państwa dostawca marki SEPURA:

www.sepura-technologies.com

t: +44 (0)1543 379212
e: sales@sepura-technologies.com

Gwarancja jakości

Jeśli na opakowaniu nie widnieje napis SEPURA,  

nie jest to produkt marki SEPURA!

Liderzy w dziedzinie rozwiązań dla kondensatu

Działając z zakładu produkcyjnego w UK, firma
Bowman opracowała rygorystyczne procedury
zapewniające, że wszystkie produkty SEPURA
spełniają oczekiwania klientów na całym świecie
i zdobyły certyfikat ISO9001 - 2015 za projekt,
wykonanie i dostawę filtrów i sprzętu do filtracji.

W celu wsparcia wciąż rozwijającej się,
zrównoważonej serii rozwiązań do filtracji
jesteśmy właśnie na drodze do uzyskania
akredytacji ISO 14001 za zarządzanie
środowiskiem.

Wszystkie nasze zestawy naprawcze są 
wyraźnie oznaczone znakami
BOWMAN/SEPURA/SILEXA, aby nasi 
klienci mieli pewność, że posiadają 
autentyczne produkty marki SEPURA.

Tylko firma Bowman z rewolucyjnym, 
opatentowanym hydrofobowym 
produktem SILEXIA pochłaniającym 
olej, oferuje tak wysoki poziom 
wydajności i skuteczności.

Przy rosnącej, międzynarodowej sieci dystrybucji,
SEPURA stanowi globalną siłę w dostarczaniu
produktów do separacji woda-olej o wysokiej
wydajności. Więcej informacji uzyskają Państwo
kontaktując się z lokalnym przedstawicielem.


