
Hvorfor LOX®	

Generelt	
• Modularitet: Vår LOX® (Low Oxygen System) består av flere nitrogen-generatorer, slik at vi enkelt kan justere dette i henhold til 

kundens behov. Det er også mulig å enkelt utvide nitrogen-generatorer til kundens nye situasjon i fremtiden.
• Fleksibilitet: På grunn av den modulære utformingen kan LOX-systemet® bygges opp både horisontalt og vertikalt. Uavhengig av 

størrelsen på systemet, kan det enkelt inntransporteres og monteres der kunden ønsker, selv som ett sentralt system som sikrer og 
betjener flere forskjellige rom.

• Renhet: Tilgjengelig fra 95% N2 til 99.9999% N2 (1 ppm)
• Energieffektivitet: På grunn av modulariteten til LOX-systemet® kan vi slå på / av separate generatorer i systemet basert på ønsket 

kapasitet ved mål på trykk og strømning. På grunn av en perfekt luftfordeling benytter vi en vesentlig lavere trykkluftfaktor enn våre 
konkurrenter, og derfor bruker systemet vårt betydelig mindre strøm. 

• Stabilitet: På grunn av det modulære systemet leverer LOX® en konstant utgang av nitrogen. Vi får dette ved å stabilisere 
kompressorens trykk ved å opprettholde luftstrømmen til LOX® anlegget. Andre generatorer gir en høy topp av tilsig når du starter 
opp generatoren, og etter å ha produsert tilstrømningen faller tilførselen igjen, noe som resulterer i trykksvingninger i både 
kompressoren og generatoren. Med vårt LOX-system® er dette ikke tilfelle.

• Brukervennlig: Systemet vårt har en Optimal-Control berøringsskjerm som gjør operativsystemet veldig enkelt. Ved å visualisere 
alarmer kan klienten enkelt oppdage og reparere feil.

Tekniske fordeler med LOX®	
• Patentert trykksystem: På grunn av våre filtreringskomponenter og patenterte trykksystem er levetiden til systemet betydelig 

lengre enn andre generatorer i markedet. Videre er utstrømningen av nitrogen helt støvfri. 
• Programvare: Programvaren vår er programmert til å kontrollere på en modulær måte, som kan sammenlignes med en 

frekvensregulator.
• Adsorpsjonstørker: LOX-systemet® vårt har en innebygd adsorpsjonstørker som beskytter det aktive kullet mot fuktighet. Dette 

sparer penger ettersom klienten ikke trenger en ekstern adsorpsjonstørker, noe som resulterer i lavere energikostnader.

Tekniske fordeler - Oksygen sensor	
• Patentert oksygensensor: Etter omfattende forskning fant vi ut at lufttrykk, temperatur og luftfuktighet har stor innvirkning på 

måling av oksygen. Avviket kan gå opp til ± 2%. Siden det ikke var noen kompenserende oksygensensor på markedet, utviklet vi vår 
egen oksygensensor, som er patentert og har en avvik på kun ± 0,1%. 

Tekniske fordeler - Vedlikehold 	
• Høy redundans: Innenfor LOX-systemet® kan hver generator styres separat. På denne måten kan vi utføre vedlikehold uten å miste 

produksjonen. 
• Vedlikehold: På grunn av den brukervennlige og enkle oppbyggingen av systemet, er det mulig å utføre vedlikehold på svært kort 

tid, av oss eller av kunden selv. På grunn av det modulære systemet er det ikke nødvendig å slå det av. 
• Holdbarhet: Ved slutten av levetiden til det aktive kullet kan rørene enkelt byttes ut, og gamle rør rengjøres, fylles på med aktivt 

kull, testes og brukes igjen. 

Overvåking	
• Fjernovervåking: Det er mulig å overvåke funksjonsfeil på avstand, noe som betyr at vi kan hjelpe til med å løse problemer på 

en rask måte via VPN eller annet, direkte fra våre ingeniører i fabrikken.
• Overvåking: Det er 24/7 data-link overvåking av forurensningen av nitrogenproduksjonen og leveransen til det beskyttede 

området, for eksempel støv eller urenheter. 




