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Dmuchawy walcowe
serie BB, CB, DB, EB, FB
z uznanym na całym świecie profilem OMEGA
wydajność 1,5 do 74 m³/min – nadciśnienie do 1000 mbar, próżnia do 500 mbar
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Dmuchawy COMPACT
Przełomowa koncepcja systemu

Kompletny system
"wszystko w jednym"

Dmuchawy walcowe KAESER KOMPRESSOREN serii COMPACT posiadają konstrukcję zapewniającą niskie koszty pracy i utrzymania, jak też proste uruchomienie i wysoką niezawodność. W najnowszych wersjach
dmuchaw ze zintegrowanym sterowaniem i przetwornicą częstotliwości lub układem rozruchu gwiazda - trójkąt
istotnie zredukowano nakłady dotyczące planowania, instalacji, uruchomienia, dokumentacji i certyfikacji.

Kompletny system mechaniczny,
elektryczny i elektroniczny
Dmuchawy walcowe COMPACT dostarczane są
jako kompletne urządzenia z obudową wyciszającą
oraz zintegrowaną przetwornicą częstotliwości lub
układem rozruchowym gwiazda - trójkąt. Wszystkie
podzespoły elektryczne są dobrane odpowiednio do
wydajności, całkowicie okablowane zgodnie z przepisami EMC i zaprogramowane.

Wydajny i w pełni komunikatywny
Zintegrowane sterowanie SIGMA CONTROL 2 za pomocą licznych czujników nadzoruje i reguluje wszystkie parametry istotne dla niezawodnej i ekonomicznej
pracy. Możliwość zdalnego nadzoru i sterowania jest
kolejną cechą wpływającą na optymalną dostępność
dmuchaw. Wszechstronne moduły komunikacyjne
umożliwiają podłączenie dmuchaw sterowanych
SIGMA CONTROL 2 do układów sterownia nadrzędnego jak SIGMA AIR MANAGER lub innych systemów informatycznych.

Niezawodne i efektywne
Podobnie jak inne urządzenia oferowane przez
KAESER KOMPRESSOREN także dmuchawy
COMPACT zostały stworzone i są produkowane
z uwzględnieniem ich najwyższej efektywności,
niezawodności i długiego okresu eksploatacji. Dzięki
niskim nakładom konserwacyjnym uzyskano możliwie najniższe całkowite koszty eksploatacji (tzw. Life
Cycle Costs).

Podstawowe elementy stacji
dmuchaw
Dla sprężonego powietrza wytwarzanego przez
dmuchawy również obowiązuje zasada: opłaca się
tylko rozwiązanie całościowe. Dlatego też KAESER
KOMPRESSOREN oferuje dla każdego zastosowania indywidualnie optymalizowany system zasilania
złożony ze stacji dmuchaw, sterowania nadrzędnego,
uzdatniania powietrza i orurowania - dla uzyskania
najwyższej efektywności i niezawodności całego
systemu.

Przemysłowe technologie PC

Valid until:

System sterowania SIGMA CONTROL 2 pozwala
na efektywne sterowanie i nadzór pracy dmuchawy.
Zastosowany wyświetlacz i czytnik RFID upraszczają
komunikację i bezpieczeństwo. Wymienne interfejsy
oferują wysoką elastyczność. Złącze kart SD ułatwia
modernizację oprogramowania.

Rys.: Seria BB 89 C OFC ze sterowaniem SIGMA CONTROL 2 i zintegrowaną przetwornicą częstotliwości
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Dmuchawy COMPACT
Perfekcyjna konstrukcja i wykonanie
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Solidny blok dmuchawy OMEGA

Odpowiednio dopasowane łożyska

Nadciśnienie do 1000 mbar, temperatura końcowa
sprężania do 160 , szeroki zakres regulacji przy
eksploatacji o zmiennej prędkości obrotowej, praca
bez zakłóceń dzięki momentowi zamachowemu
wirnika Q 2,5, tak jak w przypadku wirników turbin,
dłuższy okres eksploatacji i niskie nakłady na prace
konserwacyjne.

Cylindryczne łożyska rolkowe przenoszą w 100%
działającą na wirniki, stale zmieniającą się siłę
sprężanego medium, bez występujących w wypadku
łożysk kulowych niekorzystnych efektów. Dzięki temu
uzyskują nawet dziesięciokrotnie dłuższy czas eksploatacji w stosunku do łożysk tradycyjnych.

Precyzyjne wykonanie

Bogaty zestaw czujników

Bloki dmuchaw KAESER KOMPRESSOREN z przekładnią synchronizującą z prostymi kołami zębatymi
osiągają dzięki niewielkim luzom międzyzębnym
wysoką wydajność specyficzną (wykonanie w klasie
5f21, z minimalnym luzem). Wolne od sił osiowych
uzębienie umożliwia zastosowanie trwałych łożysk
wałeczkowych.

Rozbudowany zestaw czujników i przełączników
umożliwiających nadzór ciśnień, temperatur, obrotów,
stanu oleju i filtra gwarantuje niezawodność pracy
dmuchawy i umożliwia zdalny nadzór i wizualizację
stanu pracy.
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Dmuchawy COMPACT
Dmuchawa z regulacją obrotów
doskonałe rozwiązanie
współczynnik mocy
specyficznej (kW/m³/min)

tradycyjna regulacja obrotów
efektywna regulacja obrotów KAESER
KOMPRESSOREN

wydajność (m³/min)

Szeroki zakres regulacji

Zawsze prawidłowe sterowanie

Dzięki optymalnemu dopasowaniu bloku dmuchawy,
silnika i szerokiemu zakresowi regulacji przetwornicy
częstotliwości zapewniono najwyższą efektywność
energetyczną także w pracy kilku dmuchaw jednocześnie, tak aby zapewnić wymaganą ilość sprężonego powietrza.

Zarówno dla dmuchawy z rozruchem gwiazda trójkąt, jak i z regulacją obrotów dostępne są różne
algorytmy pracy. Jest to istotne szczególnie wtedy,
gdy w jednej stacji eksploatowanych jest kilka dmuchaw.

Wysoka jakość szafki elektrycznej

Całe urządzenie posiada certyfikat
kompatybilności elektromagnetycznej
(EMC)

W szafce elektrycznej zostały zainstalowane wyłącznie starannie dobrane podzespoły elektryczne i
elektroniczne niemieckich producentów. W miejscach
wymaganych przez przepisy o kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC), zastosowano przewody
ekranowane.
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Zgodnie z obowiązującymi dyrektywami skontrolowano i
przyznano certyfikaty kompatybilności elektromagnetycznej wszystkim zastosowanym komponentom oraz całemu
urządzeniu.
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Program dmuchaw COMPACT
KAESER KOMPRESSOREN
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Przejrzysta sygnalizacja

SIGMA CONTROL 2

SIGMA AIR MANAGER 2

Dmuchawy z obudową wyciszającą, bez zintegrowanej części elektrycznej posiadają wskaźnik ciśnienia
i wskaźnik obsługi filtra (praca w nadciśnieniu) lub
przełącznik różnicy ciśnień filtra (praca w podciśnieniu) jak też opcjonalnie termometr zdalny temperatury sprężania z nastawianym przełącznikiem do
pomiaru wartości granicznej.

System sterowania SIGMA CONTROL 2 pozwala
na efektywne sterowanie i nadzór pracy dmuchawy.
Zastosowany wyświetlacz i czytnik RFID upraszczają
komunikację i bezpieczeństwo. Zastosowane interfejsy zapewniają elastyczne możliwości podłączenia do
systemów magistral danych. Złącze kart SD ułatwia
modernizację oprogramowania.

Ten system sterowania nadrzędnego z najwyższą
efektywnością energetyczną koordynuje pracę 4,
8 albo 16 dmuchaw. Ponadto umożliwia on ciągłe
dokumentowanie parametrów roboczych całej stacji.
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Rys.: Instalacja z dmuchawami DB 236 C i SIGMA AIR MANAGER w
stacji uzdatniania wody
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Wyposażenie
Blok dmuchawy
Mocny i trwały; energooszczędny profil
OMEGA wirników; szeroki zakres
regulacji

Silnik
Markowy silnik klasy IE3 Premium o
wysokim współczynniku sprawności;
standardowo z trzema czujnikami
temperatury; dla instalacji z regulacją
obrotów przystosowany do współpracy
z przetwornicą częstotliwości OFC;
centralne, łatwo dostępne króćce
smarowania dla silników ze smarowanymi łożyskami umożliwiają szybką i
bezpieczną obsługę

Izolacja akustyczna
Optymalne zasysanie z otoczenia
zimnego powietrza procesowego oraz
chłodzącego silnik; efektywne tłumienie hałasu urządzenia dzięki grubej
wykładzinie z ciężkim materiałem
piankowym i żaluzjami wyciszającymi;
redukcja

Dane techniczne
pulsacji powietrza procesowego za
blokiem w szerokopasmowym tłumiku
absorpcyjnym, niska pulsacja szczątkowa, a dzięki temu niski poziom emisji
dźwiękowej w przyłączonym orurowaniu

Przeniesienie mocy
Napęd pasowy z wysokim współczynnikiem sprawności; automatyczna
regulacja naciągu pasków zapewniająca równomierne przeniesienie mocy;
osłona pasków klinowych; urządzenie
napinania pasków klinowych przy ich
wymianie, będące jednocześnie systemem podnoszenia silnika

Chłodnica powietrza
wylotowego ACA.
Własne rozwiązanie chłodnicy
KAESER KOMPRESSOREN do pracy
z dmuchawami walcowymi; ekonomiczna chłodnica ACA; obniżenie
temperatury wylotowej dmuchawy, przy
niskiej stracie ciśnienia, do poziomu
max. 10 K ponad temperaturę otoczenia bez konieczności zużycia wody
chłodzącej. Podłączenie elektryczne
możliwe jest bezpośrednio z szafki
elektrycznej dmuchawy.

System sterowania
SIGMA CONTROL 2 ze specjalnym
oprogramowaniem dla dmuchaw;
wyświetlacz i czytnik RFID zapewniają
efektywną komunikację i podwyższone
bezpieczeństwo; wysoka elastyczność
i łatwe podłączenie do systemów
informatycznych za pomocą różnych
interfejsów; czytnik kart SD i szybka,
prosta aktualizacja oraz rejestrowanie
danych procesowych

nadciśnienie
Überdruck

model
Modell

podciśnienie
Unterdruck

max.
Motormoc
znamionowa
nennleistung
silnika

przyłącze
Rohrpneumatyczne
anschluss

Abmessungen
wymiary
mit
z szafką
Schaltschrank
elektr.
und
i obud.
Schallhaube
wycisz.
szer.x
B x dł.x
TxH
wys.

Masse
ciężar
max.

max.
różnica
Druckdiﬀ
ciśnień
erenz

max.
max.
Lieferwydajność*
menge *

max.
różnica
Druckdiﬀciśnień
erenz

max.
wydajność
Saugzasysania
vermögen

mbar
mbar
(nadc.)
(ü)

m³/min

mbar
mbar(podc.)
(vac)

m³/min

kW

DN

mm

kg

BB 69 C

1000

5,9

500

5,9

15

65

1210 x 960 x 1200

455

BB 89 C

1000

8,2

500

8,3

15

65

1210 x 960 x 1200

461

CB 111 C

800

8,8

400

8,9

18,5

80

1530 x 1150 x 1290

583

CB 131 C

1000

12,3

500

12,4

30

80

1530 x 1150 x 1290

642

DB 166 C

1000

15,6

500

15,7

37

100

1530 x 1150 x 1290

802

DB 236 C

1000

22,1

500

22,3

45

100

1530 x 1150 x 1290

822

EB 291 C

1000

28,6

500

28,8

75

150

1935 x 1600 x 1700

1561

EB 421 C

1000

40,1

500

40,4

75

150

1935 x 1600 x 1700

1606

FB 441 C

1000

41,3

500

41,6

90

200

2230 x 1920 x 1910

2326

FB 621 C

1000

58,5

500

58,9

132

200

2230 x 1920 x 1910

2839

FB 791 C

800

71,3

500

71,8

110

250

2230 x 1920 x 2090

2541

Rys.: Chłodnica powietrza wylotowego ACA.

Konstrukcja

Indywidualne planowanie nawet najdrobniejszego detalu
system sterowania
szafa elektryczna
tłumik wlotowy
z filtrem
blok dmuchawy
pas klinowy
silnik klasy IE3 Premium
tłumik hałasu sprężonego
powietrza
zawór wydmuchowy
zawór rozruchowo odciążeniowy (opcja)
zawór zwrotny
(opcja)

System Analizy Oszczędności Energii
firmy KAESER KOMPRESSOREN
(skrót: KESS) dzięki zastosowaniu
nowoczesnych technik przetwarzania
danych pozwala na zaproponowanie
Państwu optymalnego rozwiązania
konfiguracji dmuchaw. Zaplanowane
przez nas systemy dmuchaw pracują
bardzo efektywnie i gwarantują stałą i
odpowiednią dostępność. Na podstawie poboru powietrza ustalonego
dokładnie według Państwa potrzeb,
odpowiedni dobór wielkości i trybu
pracy dmuchaw skutkuje najwyższym
bezpieczeństwem zasilania i najwyższą rentownością. Wykorzystajcie
Państwo tę szansę! Pozwólcie także,
aby Wasze stacje dmuchaw zostały
zaprojektowane przez inżynierów
firmy KAESER KOMPRESSOREN.

kompensator
wentylator obudowy wyciszającej
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Widoki
Widok z przodu

Widok z tyłu

Widok z lewej strony

Widok z prawej strony

Seria BB 69/89 C – bez szafki elektrycznej

Widok 3D

Widok z przodu

Widok z tyłu

Widok z lewej strony

Widok 3D

Seria EB 291/421 C – bez szafki elektrycznej

1200

790

Widok z prawej strony

960

1700

1420

Seria BB 69/89 C – z szafką elektryczną

1600

Seria EB 291/421 C – z szafką elektryczną

OMEGA CONTROL BASIC

1200

1210

960

1700

1935

Seria CB 111/131 C – bez szafki elektrycznej

1600

Seria FB 441/621 C – bez szafki elektrycznej

1290

970

1150

1910

1620

Seria CB 111/131 C – z szafką elektryczną

1920

Seria FB 441/621 C – z szafką elektryczną

OMEGA CONTROL BASIC

1290

1530

1150

1910

2230

Seria DB 166/236 C – bez szafki elektrycznej

1920

Seria FB 791 C – bez szafki elektrycznej

1250

1110

1150

2090

1620

Seria DB 166/236 C – z szafką elektryczną

1980

Seria FB 791 C – z szafką elektryczna

1290

1530

14

1150

2090

2230

1980
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Na całym świecie jak w domu
KAESER KOMPRESSOREN, jako jeden z wiodących producentów sprężarek i dostawców systemów sprężonego powietrza, jest obecny
na całym świecie. W 100 krajach oddziały i firmy partnerskie gwarantują użytkownikom dostarczenie najnowocześniejszych, efektywnych
oraz niezawodnych instalacji wytwarzających i uzdatniających sprężone powietrze.
Doświadczeni pracownicy oferują szeroką pomoc także w opracowaniu indywidualnych energooszczędnych rozwiązań dla wszystkich
dziedzin zastosowania sprężonego powietrza. Światowa sieć informatyczna, obejmująca całą międzynarodowę grupę
KAESER KOMPRESSOREN, pozwala, z każdego miejsca na kuli ziemskiej, na dostęp do rozwiązań tego systemowego dostawcy.

KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o.
ul. Taneczna 82 – 02-829 – Warszawa – Telefon (22) 322-86-65 – Fax (22) 322-86-66
e-mail: info.poland@kaeser.com – www.kaeser.com

P-960PL.1/15 Zastrzega się możliwość zmian!

Wykwalifikowana, także połączona siecią informatyczną, organizacja serwisowa KAESER KOMPRESSOREN gwarantuje najlepszy dostęp
do wszystkich produktów firmy.

