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Szárazon sűrítő 2-fokozatú
csavarkompresszorok
DSG-2/DSG-2 SFC
FSG-2/FSG-2 SFC sorozatok
Szállítási teljesítmény: 13,5 - 50 m3/min, nyomás: 3 - 11 bar, SFC: 6,8 - 51,8 m³/min

Mit vár el a felhasználó egy
szárazon sűrítő kompresszortól?
Első helyen áll a gazdaságos és megbízható sűrített levegő ellátás
biztosítása, mindezt hosszú időn keresztül a felhasználásnak megfelelő
minőségben. Mindez egy olyan
Kompresszorállomás beszerzési költségek
kiforrott, jól bevált technikát
igényel, amely hosszú éveken
Karbantartási költségek
keresztül ugyanazt a konstans
szállítási teljesítményt képes
garantálni.

DSG-2  /  FSG-2

Jól bevált, robusztus
és gazdaságos
kompresszorblokkok

az új dimenzió

Valamennyi DSG-2-/FSG-2
csavarkompresszor szíve a jól
bevált, szárazon sűrítő, 2-fokozatú
csavarsűrítőblokk. Robusztussága
és megbízhatósága mellett teljes
élettartama folyamán rendkívüli
gazdaságosság jellemzi.

A hatékonyságot és a
rendelkezésreállást a
sűrített levegő ellátás
területén hosszú távon
csak egy, a felhasználó
és a gyártó közötti
szoros és jó viszony
Energiaköltség hányad
tudja biztosítani. A sűrített
Energiamegtakarítás
levegő rendszer controllingját
lehetővé tévő modern felülrendelt
vezérlések által kínált lehetőségeket csak az a felhasználó tudja
kihasználni, aki az összes költséget szem előtt tartja.

Lég- vagy vízhűtés
Mindkét sorozat szállítható
mind lég-, mind pedig
vízhűtéses kivitelben 355 kW
motorteljesítményig. A
KAESER KOMPRESSOREN
által kifejlesztett, 5 hűtővel
megvalósított koncepció emellett
a léghűtéses berendezéseknél
is lehetővé teszi az akár +45 °C
környezeti hőmérsékletig történő megbízható üzemeltetést – szinte
valamennyi modell esetében.

Emellett a hővisszanyerés, valamint az alacsony szervizköltségek is
hozzájárulnak ahhoz, hogy a sűrített levegőt, mint nélkülözhetetlen
energiaforrást tovább emelkedő primer energiahordozó árak mellett
is gazdaságosan lehessen előállítani, ily módon is támogatva a
felhasználó versenyképességének megőrzését.

Megbízható és takarékos:

Működési séma

SIGMA CONTROL

(Léghűtéses standardkivitel):

FSG 420-2 léghűtéses kivitel
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Légszűrő/levegő belépés

2

Alacsonynyomású fokozat (ND-fokozat)

3

Pulzációcsillapító (ND-fokozat)

4

Köztes hűtő (előhűtővel)

5

Kondenzátumleválasztó

6

Magasnyomású fokozat (HD-fokozat)

7

Pulzációcsillapító (HD-fokozat)

8

Utánhűtő (előhűtővel)

9

Kondenzátumleválasztó

10

Sűrített levegő kilépés

11

Radiálventilátor

KAESER

A SIGMA CONTROL az
egyetlen, ipari PC alapú
kompresszorvezérlés.
Az újonnan kifejlesztett verzió,
a SIGMA CONTROL Typ 3
gondoskodik a kompresszor
energiatakarékos üzeméről. Mind
a felügyelet, mind a szabályzás
rendkívül hatékony számítási algoritmusok alapján történik.

Alacsonyabb teljes életciklus költség a léghűtéses berendezések
esetén
Mindkét sorozat különösen alacsony teljes életciklus költségével (LCC, Life-Cycle-Costs)
hívja fel magára a figyelmet. A sűrítőrotorok speciális "Ultra Coat" bevonatának köszönhetően
a szállítási teljesítmény és az energiafogyasztás hosszú éveken keresztül konstans marad.
Ez jelentősen hozzájárul a teljes életciklus költség csökkentéséhez. A magas hatásfokú
léghűtésnek köszönhetően (standard berendezések: 315 kW-ig; SFC berendezések: 355 kW-ig)
elmaradnak mindazok a költségek, amelyek a vízhűtés esetében felmerülnek (pl. szivattyúk,
hűtőtornyok, csővezetékhálózat és frissvíz). A minimális fenntartási költségeket, a csekély
karbantartási ráfordítást és a hosszú szervizintervallumokat a szervizbarát kivitel és rendkívül
magasfokú megbízhatóság garantálják. Az üzembiztonság érdekében a gyártó lemondott az olyan érzékeny alkatrészekről, mint a
tengelyirányú mozgás kiegyenlítésre szolgáló membrán vagy a terhelés-üresjárati szelep. A kihajtható hűtők jelentősen csökkentik
a tisztítási- és karbantartási ráfordítást.

DSG-2  /  FSG-2

Szabadalomra
bejelentve

Patent

Abszorbermentes
pulzációcsillapító

A DSG-2-/FSG-2
kompresszorokhoz teljesen új
pulzációcsillapítók kerültek
kifejlesztésre. A beépített
rezonátor minimális nyomásveszteség mellett hatásosan
és széles sávban csillapítja a
pulzációt. Az esetleges szen�nyezés veszélye miatt tudatosan lemondtak a szálstruktúrájú
abszorbensanyag (ásványi gyapot) alkalmazásáról.

A technika, ami lelkesít

angemeldet

Szervizbarát berendezés
A kompresszorok – a KAESER-től
már megszokott módon – szervizbarát kivitelükkel tűnnek ki.
Amennyiben szükségessé válik, a
blokkegység, a fokozatok, vagy a
hajtómű cseréje három oldalról is
elvégezhető. Ez különösen speciális telepítési feltételek esetén jelent
óriási könnyebbséget.

Hidraulikus
szívószelep
A hidraulikusan működtetett
szívószelepek sokkal üzembiztosabbak, mint a membránt
tartalmazó pneumatikus szelepek, mivel teljes mértékben
"immunisak" a szennyeződésekkel és a kondenzátummal
szemben. Emiatt a DSG-2/
FSG-2 berendezésekben kizárólag hidraulikus szívószelepek
kerülnek alkalmazásra.

A berendezés valamennyi
részegysége optimálisan hozzáférhető az egyszerűen kivehető és visszahelyezhető ajtóknak köszönhetően.
A karbantartási munkák ily módon
jóval könnyebben elvégezhetők.
A kihajtható hűtők sokkal gyorsabban
tisztíthatók, mint a mereven beépített
kivitelűek.

Léghűtés akár
+45 °C-ig
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2. fokozat:
krómacél rotorok
A 2. fokozat rotorjai
nemesacélból készülnek.
Ennek köszönhetően kizárt
a korrózió, illetve a rotorok
esetleges "összerohadása".
A magasnyomású fokozat
köpenyhűtése növeli a
hatékonyságot. Erre a célra a
léghűtéses berendezéseknél a hajtómű olajkörének olaja szolgál.

Hosszú élettartamú
bevonat
A homokszórt és foszfatizált
rotorokra a speciális "Ultra
Coat"-eljárás során viszik
fel az egyenletes, 300°C-ig
hőálló bevonatot. A KAESER
kompresszorok speciális
bevonata a hagyományos
bevonatokkal ellentétben még
többéves használat után sem mutat mérhető kopást.

Száll.
telj.

by

A léghűtéses berendezéseket
a legnehezebb környezeti feltételekhez méretezték; hosszú
élettartamúak és megbízhatóan működnek akár +45°C-os
környezeti hőmérséklet esetén
is. Mind az alacsony-, mind a
magasnyomású fokozat előtt
egy-egy, nemesacélból készült elő- és egy alumínium utánhűtő
helyezkedik el. Ehhez jön még, hogy a hajtóműolaj is külön
hűtővel rendelkezik.

100%

KAESER „Ultra Coat“-bevonat

Tartósan nagy
szállítási teljesítmény

A rendkívül kopásálló
bevonatnak köszönhetően a
Száll. telj.
veszteség
95%
DSG-2/FSG-2 kompresszorok
szállítási teljesítménye hosszú
éveken keresztül állandó
Hagyományos
≈
bevonat
marad. A hagyományos
bevonatokra jellemző szállítási
Idő
3000 üó
teljesítmény csökkenés ezeknél
a kompresszoroknál ismeretlen: szállítási teljesítményük hosszú
évek múlva is ugyanakkora, mint új korukban – és természetesen
az energiafogyasztás sem növekszik.

Radiálventilátor
A radiálventilátor a hűtőn keresztül halkan és nagy erővel
szívja be a berendezésbe
a hideg környezeti levegőt.
Nagy nyomástartalékának
köszönhetően (stabil jelleggörbe) sem az esetlegesen
elkoszolódott hűtő, sem pedig
kilépő légcsatornák csatlakoztatása nem jelent problémát. Mindemellett a radiálventilátor
kevesebb hajtásteljesítményt igényel, mint a hagyományos
axiálventilátorok, így további energiát takarít meg.

DSG-2  /  FSG-2

Hatékony vízhűtés
A vízhűtéses modellek magas hatásfokú levegő-víz-hőcserélővel
rendelkeznek. A speciális belső
kialakítású CuNi10Fe-hűtőcsövek
kiváló hőátvitelt és ezáltal nagyon
minimális kilépő sűrített levegő hőmérsékletet garantálnak alacsony
nyomásveszteség és magas kilépő
vízhőmérséklet (amennyiben az
szükséges) mellett. Ez a konstrukció optimalizálja a hűtés hatásfokát és jelentős előnyei vannak a hagyományos hűtőkonstrukciókkal
szemben.

akár vízhűtéssel is

Szervizbarát
berendezés

Energiatakarékos
motorok Dynamikszabályzással

A kompresszorok – a
KAESER-től már megszokott
módon – szervizbarát
kivitelükkel tűnnek ki.

A kompresszorok hajtását kiváló
hatásfokú, neves német gyártóktól
származó, IP 55 védettségű
és F szigetelési osztályba tartozó
energiatakarékos kivitelű motorok végzik. A motorok szériában
PT 100 érintkezőkkel vannak
felszerelve a motortekercsek hőmérsékletének folyamatos mérésére
és felügyeletére. Mindez lehetővé teszi a maximálisan megengedett
motorindítási szám teljes mértékű kihasználását és a drága üresjárati idők minimalizálását (Dynamik-szabályzás).

Amennyiben szükségessé
válik, a blokkegység, a
fokozatok, vagy a hajtómű
cseréje három oldalról is
elvégezhető. Ez különösen
speciális telepítési feltételek
esetén jelent óriási
könnyebbséget.
A berendezés valamennyi
részegysége optimálisan
hozzáférhető az egyszerűen
kivehető és visszahelyezhető
ajtóknak köszönhetően.
A karbantartási munkák ily
módon jóval könnyebben
elvégezhetők.

Maximális megtakarítási lehetőség az
energiavisszanyerés
segítségével
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2. fokozat:
krómacél rotorok
A 2. fokozat rotorjai
nemesacélból készülnek. Ennek
köszönhetően kizárt a korrózió,
illetve a rotorok esetleges "ös�szerohadása". A magasnyomású
fokozat köpenyhűtése növeli a
hatékonyságot. A vízhűtéses
berendezések esetében a berendezés hűtővize végzi el ezt a feladatot.

Hosszú élettartamú
bevonat
A homokszórt és foszfatizált
rotorokra a speciális "Ultra
Coat"-eljárás során viszik fel
az egyenletes, 300°C-ig hőálló
bevonatot. A KAESER kompres�szorok speciális bevonata
a hagyományos bevonatokkal
ellentétben még többéves használat után sem mutat mérhető kopást.

Száll.
telj.

by

FSG 420-2 SFC vízhűtéses kivitel

100%

KAESER „Ultra Coat“-bevonat

Tartósan nagy
szállítási teljesítmény

A rendkívül kopásálló bevonatnak köszönhetően a DSG-2/
95%
FSG-2 kompresszorok szállítási
teljesítménye hosszú éveken
keresztül állandó marad. A haHagyományos
≈
bevonat
gyományos bevonatokra jellemző
szállítási teljesítmény csökkenés
Idő
3000 üó
ezeknél a kompresszoroknál
ismeretlen: szállítási teljesítményük hosszú évek múlva is ugyanakkora, mint új korukban – és természetesen az energiafogyasztás
sem növekszik.
Száll. telj.
veszteség

A vízhűtéses kompresszorokba
hővisszanyerőrendszer beépítésére nyílik lehetőség. Ily módon a
kompresszor tengelyen leadott
teljesítmény 94 %-a visszanyerhető. A hőigényhez történő automatikus hozzáigazításnak köszönhetően mindig a lehetséges maximális
hőmennyiség használható fel, amennyiben arra szükség van.
A fűtéskörtől független üzemeltetés céljából a berendezés egy
teljesen önálló, vízpumpával és tágulóedénnyel felszerelt belső
körrel rendelkezik. Ily módon a kompresszor választás szerint (pl.
karbantartások esetén) a hővisszanyerőkörrel vagy pedig csak a
hűtőkörrel is üzemeltethető. A csatlakoztatáshoz mindössze
két-két hűtővíz csatlakozócsonkra van szükség a hővisszanyerésen
és a széria hűtőrendszeren.
A vízhőfok egy szabályzószelep segítségével a kompresszor
vezérlésén állítható be. A szériakivitelű hővisszanyerőrendszer
által (az üzemeltetési feltételektől függően) akár +90°C-os
vízhőmérséklet elérése is lehetséges. Amennyiben a visszatérő ág
hőméséklete magasabb, mint a beállított (pl. +45°C) érték, akkor az
alapkör hűtővíze vesz részt a megfelelő értékre történő csökkentésben. Ily módon mindig a lehetséges maximális hőteljesítmény
áll rendelkezésre és mindemellett a kompresszor hűtése is
megfelelő.

DSG-2  /  FSG-2 SFC

Flexibis
nyomásbeállítás
A rendelkezésre álló áttételek
nagy száma lehetővé teszi, hogy
valamennyi nyomás- és teljesít8,5 bar
0,1 bar-os lépésköz
ménytartományhoz az optimális
szabályzási tartomány kerüljön
7,5 bar
0,1 bar-os lépésköz
felhasználásra. Ily módon a
15
50
100
DSG-2/FSG-2 SFC kompresszoHz
rokhoz mindig a leggazdaságosabb nyomás-frekvencia sávprofil áll rendelkezésre. Ezt a SIGMA
CONTROL kompresszorvezérlés tárolja, és garantálja a nyomás és
a szállítási teljesítmény tekintetében a maximális rugalmasságot,
valamint a lehető legnagyobb fokú gazadaságosságot is.

Mikor éri meg a
fordulatszabályzás?
A felhasználók kimondottan a
frekvenciaszabályzott hajtással
rendelkező kompresszorok esetében
várják el a majdnem teljes mértékben a sűrített levegő fogyasztásnak
megfelelő mennyiségű sűrített levegő
előállítását. Ez az első pillantásra
logikus elvárás, amelynek kivitelezése azonban a következő két tényezőt
feltételezi:
Egyrészt átfogó tervezési Know-how
birtokában kell lenni, másrészt a
megfelelő berendezéskonfigurációk
csak rendkívül széles termékpaletta
esetén biztosíthatók optimálisan.

A fordulatszámszabályzott kompresszorok frekvenciaszabályzóját
akárcsak a kompresszorvezérlés lelkét képező ipari PC-t,
a SIEMENS szállítja: ennek
köszönhetően az SFC (SIGMA
FREQUENCY CONTROL)egység és a SIGMA CONTROL
vezérlés közötti kiváló kommunikáció éppúgy garantált, mint a
frekvenciaszabályzó optimális hatásfoka.

Alkalmazás magas
környezeti hőmérséklet esetén is

FSG 420-2 SFC vízhűtéses kivitel
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Karbantartási költségek

Energiatakarékos

A sűrített levegő költségek
több, mint 70 %-át az energiaköltségek teszik ki. Minél
nagyobbak a berendezések,
annál nagyobb megtakarítást
jelentenek a hatékonyság
javítására tett intézkedések
Energiaköltség hányad
az üzemeltető számára. Ezért
Energiamegtakarítás
ügyel a KAESER valamen�nyi kompresszora esetében a technika legújabb állása szerinti
lehető leghatékonyabb energiafelhasználásra. Egy megfelelően
kialakított komplett rendszer esetén ezek képezik a hatékony és
költségtakarékos sűrített levegő ellátás alapját.

Sűrített levegő
kiterheltség analízis
A KAESER cég kimondottan a
sűrített levegő rendszerek
optimalizálását szolgáló adatgyűjtés céljára fejlesztette ki
számítógépes sűrített levegő
fogyasztáselemző rendszerét
(ADA). Az ebből nyert sűrített
levegő fogyasztásadatok
alapján a KAESER-Energie-Spar-System (KESS) segítségével
bármely alkalmazásra kidolgozható az optimális megoldás.

Az individuális megoldás az Ön számára
A KAESER szakemberei a
sűrített levegő fogyasztásmérés
(ADA) és a kiértékelés (KESS)
után döntik el: a hagyományos,
illetve fordulatszámszabályzott
berendezések kombinációja vagy pedig a hagyományos csavarkompresszorok
"Splitting"-koncepciója jelenti a hatékonyabb megoldást? A
fordulatszámszabályzott KAESER kompresszorok nagy választéka mindig a megfelelő konfigurációt teszi lehetővé a leggazdaságosabb megoldás érdekében.

A nagy tartalékkal méretezett
frekvenciaszabályzó és külön
elhelyezkedő kapcsolószekrényének magas hatásfokú
hűtése együttesen minden
további nélkül lehetővé teszik a
KAESER SFC kompresszoroknak az akár +45 °C környezeti hőmérsékletig történő alkalmazását (FSG 500-2 léghűtéses kivitel, FSG 520-2 max. +40°C).

Maximális áramfelvétel (%)

Made in Germany

Kompresszorállomás beszerzési költségek

0,1 bar-os lépésköz

Siemensfrekvenciaszabályzó

A hagyományos és
fordulatszámszabályzott KAESER
kompresszorok kombinációban
történő alkalmazásával akár 50 %
feletti mértékű energiamegtakarítás
is lehetséges. Ennek előfeltétele
azonban az, hogy a hagyományos
vezérlésű kompresszorok esetén
sem szabályzási hézagok, sem
pedig túl hosszú üresjárati idők nem
lehetnek.

by

10 bar

Nyomás (bar)

fordulatszámszabályzás
kompromisszumok nélkül

Lágyindítás
áramcsúcsok nélkül
800%

Direktindítás

700%

Csillag-delta-indítás

600%

Lágyindítás

A motor kapcsolási száma (a
lehetséges indítások száma egy
SFC-berendezések
adott intervallumon belül túlmelegedés nélkül) az indítási áram
nulláról a maximumra történő
lágy növekedésének köszönheIdő
tően szinte korlátlan. A mind a
hálózatra, mind a berendezésre
károsan ható áramcsúcsok ennek köszönhetően járulékosan
alkalmazandó drága elektronika nélkül elmaradnak. Emellett a
mozgó alkatrészek fokozatmentes gyorsulása és lassulása csökkenti azok dinamikus terhelését is.
500%
400%
300%
200%
100%
0%

Felszereltség
Komplett berendezés

Hűtés

Vezérlés

Szárazon sűrítő csavarkompresszor
2-fokozatú sűrítéssel; kondenzátum-leválasztóval, kondenzátum-leeresztővel
és pulzációcsillapítással mindkét fokozat után; üzemkész, teljesen automatikus, zajcsillapított kivitel

Lég- vagy vízhűtés választás szerint;
radiálventilátor saját hajtómotorral,
felfelé kifúvott kilépő levegő

SIGMA CONTROL Typ 3 ipari PC

Kompresszorblokk
2-fokozatú szárazon sűrítő csavarsűrítő hajtóművel és gyűjtőtartállyal a
hajtóműolaj részére; hosszú élettartamú bevonattal rendelkező rotorok;
a 2. fokozat nemesacél rotorokkal és
köpenyhűtéssel

Hajtás
Az Agma Q13/DIN 5. osztályának
megfelelő precíziós hajtómű ferdefogazású homlokfogaskerekekkel

(a típustól függően). Feszültségmentes
kontaktusok, a következők szerint kioszthatóan: feszültség be, gyűjtött hiba,
motor üzemel, kompressror BE, gyűjtött
figyelmeztetés, távüzem, üresjárat,
terheléses üzem, kapcsolóóra aktív,
kapcsolóóra, VÉSZ-KI; "Motor üzemel"
váltóérintkező a légtechnikához,
feszültségmentes, max. 3 A, 230 V ~;
szervizóraszámláló, mért adatok és
állapotadatok kijelzése; az érzékelők
felügyelete vezetékszakadásra és a
szenzorok által mért értékek helyességének ellenőrzése; a radiálventilátor hőmérsékletfüggő indítása és utánfutása

Interfészek/
adatkommunikáció:
RS 232 modemhez,
RS 485 egy második kompresszorhoz; Profibusz DP adathálózatokhoz
(Modbusz opcióként); teleszervizre
előkészítve

Léghűtéses kivitel:
Max. 355 kW teljesítmény (SFC), öt
hűtő a következők szerint: két hűtőkombináció (egy-egy nemesacél
hűtőből és egy-egy alumíniumhűtőből);
egy hűtő a hajtóműolaj számára
Vízhűtéses kivitel:
Max. 355 kW teljesítmény, két sűrített
levegő hűtő, egy hajtóműolaj-hűtő

Funkciók:
3-csatornás kapcsolóóra csatornánként
10-10 eseménnyel a napi-/heti beállításhoz; választható Dual-, Quadro- és
Dynamic-szabályzás; külső terhelésjel,
táv BE/KI-kapcsolás, külső figyelmeztető- és hibajelzések fogadása; több, mint
60 figyelmeztető- és hibajelzés; max.
20 hőmérséklet és nyomás mérési pont

Hajtómotor
Energiatakarékos villanymotor (Eff1),
minőségi gyártmány, IP 55 védelem, PT 100 hőérzékelők az állórész tekercsekben, a motortekercs
hőmérsékletének állandó mérése és
felügyelete

Tervezés a részletekbe menően
Sűrített levegő állomás hagyományos berendezésekkel

A KAESER-Energie-Spar-System
(KESS) a legmodernebb információs technika alkalmazásával dolgozza ki a felhasználó részére az
optimális sűrített levegő ellátást. A
KAESER KOMPRESSOREN által
tervezett sűrített levegő rendszerek
a maguk akár 95 – 99 %-os kiterheléssel üzemelő kompresszoraik-

Kapcsolószekrény
IP 54 védelem

Műszaki adatok DSG-2 / FSG-2 sorozatok

Nézetek

Léghűtéses/vízhűtéses
Típus

Száll. telj. a
Motor Max.
ber. kilépő
névl.
túltelj. nyomás csonkján max.
túlnyomásnál *)

kW

bar

m³/min

SFC - kivitel fordulatszámszabályzott hajtással
Léghűtéses kivitel
Méretek
Sz x H x M
mm

Típus

Vízhűtéses kivitel

Zajszint
Zajszint Tömeg
(csatornával) (csatorna
**)
nélkül) **)
dB(A)
dB(A)
kg

Méretek
Sz x H x M
mm

Zajszint **) Tömeg

dB(A)

kg

Motor
Max.
Léghűtéses kivitel
névl.
túlSzáll. telj.
Méretek
telj. nyomás a ber. kilépő csonkján
Sz x H x M
kW

bar

max. túlnyomásnál *)
m³/min

110

6
8
10

8,7 - 21,2
10,0 - 19,0
11,3 - 16,9
7,0 - 23,5
7,9 - 21,2
8,8 - 19,0

3720 x 1755 x 2365

mm

Vízhűtéses kivitel
Zajszint Tömeg
Száll. telj.
(csatornával)
a ber. kilépő csonkján
**)
max. túlnyomásnál *)
dB(A)
kg
m³/min

Méretek
Sz x H x M

Zajszint **) Tömeg

mm

dB(A)

kg

4150

7,5 - 21,5
8,7 - 19,5
9,8 - 17,5

3720 x 1755 x 2050

71

3850

78

4300

6,9 - 23,8
6,8 - 21,8
9,2 - 19,7

3720 x 1755 x 2050

72

4000

90

6
8
10

16,2
13,6
13,5

DSG 180-2

110

6
8
10

19,6
18,4
16,1

3120 x 1755 x 2365

77

78

3550 3120 x 1755 x 1940

70

3250

DSG 220-2
SFC

132

6
8
10

DSG 220-2

132

6
8
10

23,0
21,6
19,5

3120 x 1755 x 2365

77

78

3700 3120 x 1755 x 1940

71

3400

DSG 260-2
SFC

160

6
8
10

8,7 - 27,7
8,4 - 25,6
9,3 - 23,4

3720 x 1755 x 2365

79

4450

7,5 - 28,1
7,3 - 25,9
8,3 - 24,0

3720 x 1755 x 2050

75

4150

DSG 260-2

160

6
8
10

26,1
26,1
22,9

3120 x 1755 x 2365

78

79

3850 3120 x 1755 x 1940

74

3550

DSG 290-2
SFC

200

6
8
10

9,0 - 30,3
10,1 - 29,2
11,3 - 27,4

3720 x 1755 x 2365

81

4600

7,5 - 30,1
8,7 - 29,5
9,8 - 27,5

3720 x 1755 x 2050

79

4300

DSG 290-2

200

6
8
10

28,8
28,7
26,0

3120 x 1755 x 2365

80

81

4000 3120 x 1755 x 1940

78

3700

FSG 300-2

160

6
8

29,6
29,5

3535 x 2075 x 2730

77

78

5800 3190 x 2095 x 2125

74

5100

FSG 420-2
SFC

250

6
8
10

14,9 - 45,9
16,8 - 41,9
19,4 - 37,9

4145 x 2075 x 2730

79

7050

13,3 - 47,1
13,3 - 43,1
15,3 - 39,3

3810 x 2095 x 2310

76

6350

FSG 350-2

200

6
8
10

37,3
35,3
29,4

3535 x 2075 x 2730

77

79

6000 3190 x 2095 x 2125

74

5300

FSG 500-2
SFC

315

6
8
10

14,9 - 50,8
16,8 - 46,9
19,9 - 43,3

4145 x 2075 x 2730

81

7200

13,3 - 51,9
13,1 - 48,4
13,8 - 44,5

3810 x 2095 x 2310

77

6500

FSG 420-2

250

6
8
10

45,6
42,0
37,1

3535 x 2075 x 2730

78

80

6250 3190 x 2095 x 2125

75

5550

FSG 520-2
SFC

355

6
8

14,9 - 51,7
16,8 - 51,7

4145 x 2075 x 2730

82

7450

13,1 - 51,8
13,8 - 50,4

3810 x 2095 x 2310

77

6750

FSG 450-2

315

6
8
10

50,1
45,5
41,9

3535 x 2075 x 2730

78

80

6400 3190 x 2095 x 2125

75

5700

FSG 500-2

315

8
10

50,0
45,5

3535 x 2075 x 2730

80
79

82
81

6400 3190 x 2095 x 2125

76

5700

FSG 520-2

355

10

50,0

–

–

–

76

5900

DSG 140-2

kal rendkívül gazdaságosak. A felhasználásnak megfelelő minőségű
sűrített levegőt szállítanak alacsony
költségek és magasfokú üzembiztonság mellett. Használja ki ezt a
Know-how lehetőséget! Terveztesse meg sűrített levegő állomását a
KAESER KOMPRESSOREN-nel!

3120 x 1755 x 2365

76

77

3400 3120 x 1755 x 1940

–

3190 x 2095 x 2125

69

3100

DSG 180-2
SFC

78

DSG-2 standard (léghűtéses)

DSG-2 SFC (léghűtéses)

DSG-2 standard (vízhűtéses)

DSG-2 SFC (vízhűtéses)

FSG-2 standard (léghűtéses)

FSG-2 SFC (léghűtéses)

FSG-2 standard (vízhűtéses)

FSG-2 SFC (vízhűtéses)

Speciális kivitel ("konténerberendezés")

A műszaki változtatások joga fenntartva!
11 bar-os kivitel megkeresésre

*) Szállítási teljesítmény a berendezés kilépő csonkján az ISO 1217: 1996, C függelék szerint, 1 bar (absz) szívóoldali nyomás; 20°C hűtő- és munkalevegő belépő hőmérséklet
**) Zajszint a PN8NTC 2.3 szerint 1 m távolságban, szabadtéri mérés

3720 x 1755 x 2365

www.kaeser.com

Sűrített levegő előkészítés az
igényeknek megfelelően
Ahol +3°C-os nyomás alatti harmatpont elegendő, ott a kiváló megoldást jelentenek a KAESER KOMPRESSOREN TG – TI sorozatú
energiatakarékos hűtveszárítói. A szabadalmaztatott, energiatakarékos
műszaki megoldás alacsony energiafelhasználás mellett magas üzembiztonságot garantál.

Az új fejlesztésű Hybritec kombinációs szárítókkal a KAESER
KOMPRESSOREN brilliáns, sokoldalú és rendkívül hatékony műszaki
megoldást hozott létre a - 40°C-ig terjedő nyomás alatti harmatpont
tartományban történő üzemeltetésre. Ez a koncepció kiváló megoldást
jelent a 20 m³/min szállítási teljesítménytartománytól kezdődően.

Az, hogy melyik szárítórendszer, vagy előkészítés felel meg a legjobban, az alkalmazási és telepítési feltételek függvénye.
Használja fel a KAESER KOMPRESSOREN szaktudását és tapasztalatát a legalacsonyabb sűrített levegő költségeknek a
legmagasabb fokú megbízhatóság melletti elérése érdekében!

KAESER KOMPRESSOREN Kft.
2040 Budaörs, Gyár u. 2 – Tel.: (23) 445 300 – Fax: (23) 445 301
www.kaeser.com – E-mail: info.hungary@kaeser.com

P-651/25HU/09 A műszaki változtatások joga fenntartva!

A KAESER KOMPRESSOREN a lég- és vízhűtéses HOC-szárítók
(Heat Of Compression) széles választékát kínálja a felhasználóknak.
A regeneráció (a nedvesség eltávolítása ) a sűrítési hő felhasználásával és ily módon külső energia nélkül történik. A szárítók a következő
kiváló tulajdonságokkal rendelkeznek: stabil nyomás alatti harmatpont, különösen részterheléses üzemmódban, hatékony regeneráció
és hűtés 100 %-ban a sűrített levegő térfogatáram felhasználásával,
definiált áramlási utak a regeneráció és a hűtés részére – és mindez
belső öblítő- és hűtőlevegő veszteségek nélkül. Az áramlási szempontból kedvező szerelvények alkalmazásának köszönhetően a
nyomáskülönbségértékek minimálisak, ami nagyfokú gazdaságosságot
eredményez. Az adszorpciós tartály és valamennyi, forró sűrített levegőt vezető vezeték hatásos szigeteléssel rendelkezik, ami az üzemeltetőnek magasfokú biztonságot garantál.

