Повітродувки KAESER
Рішення для застосувань при низькому тиску
Із всесвітньо визнаними роторами із профілем SIGMA та OMEGA
Продуктивність від 0,59 до 160 м³/хв
Перепад тиску: надлишковий тиск до 1100 мбар, вакуум до 550 мбар
www.kaeser.com

Повітродувки KAESER
Виробник компресорів і повітродувок, відомий у всьому світі
У 1919 р. Карл Кезер заснував механічну майстерню в місті Кобург. Подія, що визначила майбутнє цієї майстерні
як одного із провідних виробників компресорів, відбулася у 1948 р., коли на заводі в місті Кобург випустили перший
поршневий компресор KAESER. Розроблення гвинтового компресора з роторами із енергозберігаючим профілем
SIGMA на початку 70-х рр. надало компанії репутацію постачальника систем стисненого повітря зі світовим ім’ям.

Завод у місті Гера
У 1991 р. компанія KAESER придбала заводи
з виробництва компресорів у місті Гера, на яких
протягом більш ніж 100 років виготовлялися компресори й ротаційні повітродувки. У 1993 р. у Тюрингії
почалося виробництво нової моделі роторних повітродувок OMEGA, які сьогодні експортуються компанією
KAESER майже в усі країни світу разом з узгодженим
додатковим оснащенням для підготовки повітря, що

2

відповідає запитам клієнтів. Сьогодні на заводі в
місті Гера працюють близько 300 співробітників, які в
промисловому приміщенні з корисною площею більше
60 000 м² виготовляють ротаційні й гвинтові повітродувки, а також холодоосушувачі стисненого повітря.
Новітня мережева технологія забезпечує зв’язок усіх
компаній групи KAESER по всьому світу.
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Сфери використання

Харчова промисловість

Промисловість

Виробництво напоїв

Хімічна промисловість

Гірництво

Водне господарство

Транспорт

Подача повітря для
пальників

Подача сипучих матеріалів

Застосування в судноплавстві

Повітродувки KAESER розробляються універсальними, щоб користувачі мали можливість застосовувати їх у
різних сферах: у разі необхідності економічного й без вмісту масла транспортування газів, пневматичного транспортування сипучих матеріалів, обробки питної та стічних вод (зворотна промивка фільтрів, аерація відстійників),
гомогенізації рідин, подачі повітря для топкових пристроїв тощо — повітродувки KAESER є настільки ж різноманітними, як і можливості їхнього застосування.
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Принцип роботи ротаційних повітродувок KAESER
Процес підвищення тиску. На ілюстраціях зображено поперечний переріз камери нагнітання блоку OMEGA в ротаційній повітродувці KAESER.

Впускання

Підвищення тиску

Витиснення повітря

Повністю спорожнена робоча камера

Ізохорний процес стиснення. Без використання
масла

Цифри відповідають точкам на діаграмі
тиск-об’єм.

Під час проходження через камеру нагнітання ротаційної повітродувки об’єм всмоктуваного повітря залишається сталим (ізохорний процес).
Стиснення відбувається за межами блока повітродувки під час накопичення повітряної маси в подальшому
процесі.
За допомогою цього «адаптивного» стиснення величина тиску, що створюється, коригується залежно
від процесу. Завдяки цьому ротаційні повітродувки
особливо підходять для використання в системах із
відносно високою часткою роботи в режимі холостого
ходу (наприклад, пневматичного транспортування) і/
або з тиском, величина якого сильно коливається.

1.

Впускання й захоплення атмосферного 		
повітря (лівий ротор).

2.

Повітря переміщується в напрямку нагнітання 		
тиску; стиснення починається з кута повороту
120° за рахунок попереднього припливу вже 		
стисненого повітря.

3.

Завершення підвищення тиску в робочій камері;
початок витиснення.

4.

Переміщувана повітряна маса витискується.

Тиск (p)

Об’єм (V)

■ Термодинамічні витрати енергії

Діаграма стану, що описує залежність
між тиском p і об’ємом V (p-V-діаграма)
ілюструє енергію витрачену на стиснення, або роботу стиснення, на основі
площі, зображеної синім кольором, між
точками від 1 до 4.

Рис. Блок OMEGA

Принцип роботи гвинтових повітродувок KAESER
Процес підвищення тиску. На ілюстраціях зображено об’єм повітряної маси, який переміщується в робочій
порожнині, якщо дивитись зі сторони нагнітання на роторну пару у гвинтовому повітродувному блоці SIGMA-B.

Захоплення всмоктуваного повітря

Зменшення об’єму

Ізоентропійний процес стиснення. Без використання масла
Під час проходження через гвинтовий блок ентропія
всмоктуваного повітря залишається практично незмінною (ізоентропійний процес).
Стиснення відбувається у блоці. Об’єм повітря безперервно зменшується до вихідного отвору блока й
витискується проти тиску. Менша робота стиснення
такого ж об’єму повітря сприяє меншому споживанню
енергії. Гвинтові повітродувки ідеально підходять для
систем, для яких необхідна постійна подача повітря й

Витиснення на сторону нагнітання

Повністю спорожнена робоча
камера

високі експлуатаційні характеристики, наприклад, для
аерації відстійників, флотації тощо.
Цифри відповідають точкам на діаграмі тиск-об’єм.
1.

Впускання й захоплення атмосферного повітря.

2.

Напрямок переміщення в сторону тиску до виходу.

3.

Підвищення тиску шляхом зменшення об’єму.

4.

Витиснення стисненого повітря.

Тиск (p)

Об’єм (V)

■ Термодинамічні витрати енергії
■ Заощадження енергії
Діаграма стану тиск-об’єм (p-V-діаграма)
показує роботу стиснення, пропорційну
витраченій енергії, на основі площі,
зображеної синім кольором між точками
від 1 до 4.

Рис. Блок SIGMA

Помаранчева область зображає можливу
економію енергії гвинтової повітродувки
в порівнянні зі звичайними ротаційними
повітродувками (повітродувками Рутса)
до досягнення надмірного стиснення.

Принцип дії приводу в серії CBS, DBS
У пристроях серії CBS і DBS потужність передається
від двигуна до блока повітродувки за допомогою вбудованої зубчатої передачі. Це рішення є оптимальним
для роботи зі швидкостями обертання, притаманними
обладнанню з такою потужністю й розміром, з точки
зору ефективності, надійності й довговічності.
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Ремінний привод в серії EBS, FBS — розроблений з урахуванням найменших деталей
Балансир двигуна з натяжною пружиною забезпечує
автоматично й незалежно від маси двигуна точний натяг клинового ременя й, відповідно, незмінно стабільний найоптимальніший ККД передачі зусилля. Завдяки
багаторічному досвіду KAESER KOMPRESSOREN в
проектуванні й розробці компресорної техніки ця передача була доведена до досконалості.

Гвинтові повітродувки:
ефективність завдяки роторам
SIGMA PROFIL
®

Блок гвинтових повітродувок KAESER із відомим у всьому світі ротором SIGMA
PROFIL, сконструйований у власному центрі досліджень і розробок компанії, на
35 відсотків більш ефективний порівняно з іншими компресорними системами.
Характерними ознаками цього високоефективного блоку повітродувок є дуже
широкий діапазон регулювання й у той же час майже постійна питома потужність.
Метою розробки було не тільки збільшення ефективності, а й довгий термін служби. Завдяки високим технологіям і відсутності допоміжних агрегатів можна звести
до мінімуму споживання енергії й підвищити надійність.

Технічні характеристики.
Серії CBS, DBS, EBS, FBS, HBS
Об’ємний потік: від 3 до 160 м³/хв

Перепад тиску:
— надлишковий тиск до 1100 мбар;
— вакуум до 550 мбар.

Надійна герметизація

Міцні вальниці

Давно перевірене часом торцеве механічне ущільнення обертового з’єднання на приводному валу у блоці
гвинтових компресорів KAESER не потребує технічного обслуговування й забезпечує надійну герметизацію
навіть у запиленому приміщенні з високими температурами.

Чотири міцні вальниці із циліндричними роликами,
які сприймають усі радіальні сили на 100 відсотків,
забезпечують тривалий термін служби блока гвинтових
повітродувок. Тіла кочення рухаються у високотехнологічних сепараторах, які забезпечують оптимальне
змащення на всіх швидкостях обертання. Додаткове
змащення під тиском не потрібне.
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Гвинтові повітродувки:
серії CBS, DBS, EBS,
FBS, HBS
Версії SFC і STC
Гвинтові повітродувки KAESER готові до використання
одразу після підключення до електромережі й повітропроводу. Додати масло, натягнути приводний ремінь,
відрегулювати двигун, придбати відповідний перетворювач частоти, запрограмувати систему й підключити
кабелі згідно з вимогами стандартів електромагнітної
сумісності, підготувати монтажні схеми, виконати монтаж згідно з вимогами директив ЄС і стандартів EMC...
Це все в минулому.
Сертифіковані машини з повним оснащенням від
виробника об’єктивно сприяють заощадженню часу
й коштів і забезпечують безпечну роботу протягом
багатьох років.

Версія SFC: для змінної швидкості обертання з перетворювачем частоти
Версія STC: з пусковим перемикачем за схемою «зірка — трикутник»
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Система керування SIGMA CONTROL 2

Повний моніторинг системи

Система SIGMA CONTROL 2 гарантує ефективне керування повітродувками й контроль їх роботи. Завдяки
численним інтерфейсам можливий швидкий зв’язок
із пультом керування по інформаційній магістралі.
Для простого збереження й запуску оновлень наявний роз’єм для SD-карт. У машинах SFC/OFC можна
вибрати різні режими роботи.

У компресорний блок вбудовані датчики для контролю рівня масла й температури. Завдяки конструкції
масляної камери на всіх етапах роботи забезпечується
надійне вимірювання рівня масла.

Питома потуж

ність (кВт/м³/х

в)

Звичайне регул
ювання швидко
обертання
сті

Ефективне ре
гулюв
системі KAESER ання швидкості обертання
в
Продуктивн

ість (м³/хв)

Забір холодного повітря

Оптимізована питома потужність

Повітря для охолодження двигуна й технологічне
повітря всмоктуються окремо за межами корпусу. Це
підвищує ефективність і за тієї ж потужності сприяє
більш корисному масовому потоку повітря. Повітродувки повністю готові до використання при температурі
до +45 °С.

Помірна максимальна частота обертання, дуже герметичний гвинтовий профіль і майже постійна питома
потужність під час керування частотою обертання в
широкому діапазоні регулювання сприяють великій
економії енергії в кожній робочій точці.
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Міцний блок повітродувок OMEGA

Підшипники із тривалим терміном служби

Характеристики блоку повітродувок OMEGA (тиск
до 1000 мбар (надлишковий), кінцеві температури
стиснення до щонайбільше 160° C, широкий діапазон
регулювання за змінної швидкості обертання, якість
балансування ротора Q 2.5 (як для робочих коліс
турбін) — для більшої стабільності обертання, більш
тривалого терміну служби й менших витрат на технічне
обслуговування.

Підшипники із циліндричними роликами на 100 %
сприймають сили, які діють радіально на ролики й
постійно змінюються, і за такого самого навантаження
можуть служити в десять разів більше. При цьому відсутній ефект пружної деформації, який спостерігається
при використанні радіально-упорних підшипників.

Ротаційні повітродувки
— повітря одним
натисненням кнопки
Спеціальний профіль OMEGA із трилопатевими роторами надає цим повітродувкам максимальну ефективність використання енергії. Міцність і надійність цих
систем протягом тривалого періоду часу є легендарною.
Фундамент для забезпечення цих характеристик було
закладено ще на стадії розробки за рахунок включення
синхронізуючого редуктора, розрахованих на великі
навантаження вальниць із циліндричними роликами й
високоточно збалансованих роторів.

Технічні характеристики повністю
готової до підключення версії:
Корисний об’ємний потік:
від 1,5 до 72 м³/хв

Перепад тиску:
— надлишковий тиск до 1000 мбар;
— вакуум до 500 мбар.

Прецизійне виготовлення/синхронізація

Стабільні ротори

Блоки повітродувок KAESER із синхронізуючими
прямозубими зубчастими колесами (якість 5f 21, мінімальний боковий проміжок) завдяки меншим зазорам
забезпечують високий рівень продуктивності. Прямозубе зачеплення без впливу осьових зусиль дозволяє
використовувати міцні вальниці із циліндричними
роликами.

Надзвичайно висока якість балансування Q 2.5 стабільних, виготовлених разом із кінцями вала з однієї
заготовки роторів гарантує низьку вібрацію та плавний хід. Кінці вала з інтегрованими ущільнювальними
кромками роблять блок повітродувки більш стійким до
часток пилу й до термічних напружень.
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Повністю готові до підключення ротаційні
повітродувки. Серії BB-FB, версії OFC/STC
Готові до підключення повітродувки моделі COMPACT із профілем OMEGA PROFIL не тільки дуже надійні й енергоефективні.
Завдяки оснащенню датчиками, пускачем типу «зірка — трикутник» (або перетворювачем частоти), маркуванню CE
й відповідності нормам ЕМС можна значно зменшити витрати вже на етапах планування, будівництва, сертифікації,
оформлення документації й введення в експлуатацію.

START CONTROL (STC)

Регулювання швидкості обертання (OFC)

Модель із вбудованим пускачем типу «зірка — трикутник» і режимом роботи за постійної швидкості обертання оснащена високоякісною захисною технікою, захистом від перевантаження по струму й моніторингом
втрати фази. SIGMA CONTROL 2 і надійна технологія
аварійної зупинки надають системі завершеності.

Завдяки перетворювачу частоти OMEGA FREQUENCY
CONTROL можна налаштувати продуктивність повітродувки, регулюючи швидкість обертання відповідно
до поточних потреб. На заводі виробника все запрограмоване та встановлене для можливості негайного
введення в експлуатацію.

Технологія Plug and play

Перевірка й сертифікація всієї установки на
відповідність стандартам ЕМС

Готові до підключення повітродувки постачаються
повністю оснащеними датчиками, STC/OFC, блоком
керування SIGMA CONTROL 2 і аварійним вимикачем,
заповненими маслом і сертифікованими. Це зменшує витрати коштів і зусилля на етапах планування,
будівництва, введення в експлуатацію й оформлення
документації.
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Звичайно, для плавної інтеграції в будь-яке операційне
середовище всі встановлені компоненти, що використовуються, і вся система сертифіковані на відповідність чинним нормам електромагнітної сумісності
(ЕМС).
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Серія BB–HB
Корисний об’ємний потік:
від 0,59 до 93 м³/хв
Перепад тиску:
— надлишковий тиск до
1000 мбар;
— вакуум до 500 мбар.
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Роторні повітродувні агрегати для
інтеграції в обладнання
Енергоефективні, малошумні, надійні й універсальні за різних умов використання — чи то в системі транспортування
сипучих матеріалів, чи на контейнеровозі — повітродувні агрегати KAESER є надійними елементами, де б їх не встановлювали. Саме тому їх цінують користувачі в усьому світі.

Енергоефективні двигуни класу IE3

Датчики

Надійні приводні двигуни всіх повітродувних агрегатів
KAESER відповідають класу ефективності IE3 (преміум-клас ефективності; клас ізоляції F, ступінь захисту IP55). Завдяки їх високій ефективності підвищується загальна енергоефективність.

Численні датчики й перемикачі для контролю значень
тиску, температури, швидкості обертання, рівня масла
й фільтрів забезпечують надійну й економну роботу
повітродувок, а також дозволяють здійснювати дистанційний контроль агрегатів.

Низький рівень пульсації й шуму

Автоматичне натягування ременів

Шум, що спричиняється роботою машини, а також
шум у трубопроводах від вібрації під час транспортування повітряного потоку потребує вживання заходів,
спрямованих на зниження звуку. Глушники шуму в
повітродувках KAESER, що діють у широкому діапазоні частот, ефективно знижують гучні пульсації потоку
повітря, що транспортується.

Балансир двигуна з натяжною пружиною забезпечує
автоматично й незалежно від маси двигуна точний
натяг клинового ременя й, відповідно, незмінно стабільний найоптимальніший ККД передачі зусилля. Це
знижує витрати на технічне обслуговування й енергію.
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Повітродувки супер класу.
Серія HB-PI: великий розмір і
універсальність
Для умов застосування, у яких потрібна висока продуктивність і доступність,
наприклад на гідротехнічних спорудах або на електростанціях, ідеально підходять
ротаційні повітродувки KAESER серії HB-PI.
Завдяки універсальності, міцності й надійності, а також поєднанню цих характеристик із швидким наданням послуг організацією KAESER SERVICE постійно
забезпечується безперебійна робота.

Технічні характеристики.
Серія HB-PI
Корисний об’ємний потік:
від 55 до 160 м³/хв

Перепад тиску:
— надлишковий тиск до
1000 мбар;
— вакуум до 500 мбар.

Енергоефективні двигуни класу IE3
Надійні приводні двигуни всіх повітродувних агрегатів
KAESER відповідають класу ефективності IE3 (преміум-клас ефективності; клас ізоляції F, ступінь захисту IP55). За бажанням можна використовувати
двигуни, що працюють при середній напрузі.
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Перетворювач частоти й пускач типу
«зірка — трикутник»
Адаптований перетворювач частоти й пускач типу
«зірка — трикутник» також можна придбати для серії
HB-PI. Перетворювачі частоти OMEGA FREQUENCY
CONTROL (OFC) забезпечують плавне керування
швидкістю обертання повітродувки й регулювання
тиску за допомогою датчика.

Надійний ремінний привод
Балансир двигуна й натяжна пружина автоматично
забезпечують точний натяг клинового ременя й, відповідно, незмінно стабільний найоптимальніший ККД
передачі зусилля. Це сприяє зменшенню зношування й
підвищує надійність експлуатації.

Продумане направлення потоку
охолоджувального повітря
Впуск охолоджувального повітря безпосередньо до
приводного двигуна й усмоктування технологічного
повітря за межами корпусу забезпечують найкраще
охолодження й високу ефективність навіть за умов
великого навантаження.
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Система керування SIGMA
AIR MANAGER 4.0

МЕРЕЖА KAESER SIGMA NETWORK

Станція повітродувок

Блок керування
SIGMA CONTROL 2

Промисловість 4.0. Приєднуйтесь до мережі
Завдяки блоку керування SIGMA CONTROL 2 і системі керування SIGMA AIR MANAGER 4.0
всі повітродувні станції можна без переривання робочого процесу інтегрувати в середовище
Industry 4.0. Таким чином на основі проаналізованих даних про експлуатацію можна забезпечити постійні можливості для оптимізації та профілактичного технічного обслуговування й ремонту
(діагностичного обслуговування), що відповідають потребам завдяки попередньому проведенню дистанційної діагностики (контролю стану).
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Вбудований інтелект Блок керування
повітродувкою SIGMA CONTROL 2
®

Внутрішній блок керування повітродувкою SIGMA CONTROL 2 на базі промислового ПК контролює й регулює за допомогою численних датчиків всі відповідні параметри, щоб забезпечити протікання технологічних процесів й роботу
машини енергоефективно й надійно. Щоб рівень доступності й ефективність повітродувок були ще більшими, передбачені функції дистанційного контролю й керування.
Різні комунікаційні модулі дозволяють інтеграцію керованих блоком SIGMA CONTROL 2 повітродувок через шину
даних до системи керування станцією, наприклад, SIGMA AIR MANAGER і (або) системи керування технікою.

Центральний пункт керування

Підтримання зв’язку

Блок керування оснащено чітко структурованим дисплеєм і міцними клавішами. Завдяки чіткій структурі
меню з підтримкою вибору однієї із 30 мов забезпечується універсальність дисплею. У машинах SFC/OFC
можна вибрати один із численних режимів роботи.

Інтерфейс Ethernet (10/100 Мбіт/с) дозволяє робити
запит на отримання експлуатаційних параметрів через
вбудований веб-сервер за допомогою інтернет-браузера. Опціональні модулі зв'язку Profibus DP, Modbus
RTU і /TCP, Profinet IO і EtherNet/IP.
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Оновлення й збереження

Підключіть ПК і систему SIGMA CONTROL 2 до локальної мережі й уведіть у браузері адресу й пароль
SC2. Після цього в режимі реального часу відображатимуться дані про стан машин і експлуатацію, попереджувальні повідомлення й графічне представлення
тиску, температури й швидкості обертання.

Завдяки роз’єму для SD-карт можна швидко й легко запустити оновлення програмного забезпечення і
передати дані про експлуатацію. Це знижує витрати на
обслуговування. Крім того, важливі дані про експлуатацію можна зберегти на SD-карті.
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Усе з одних рук. Комплексні
рішення від постачальника
систем
Операція нагнітання повітря — це більше, ніж просто сукупність необхідного
обладнання. Компанія KAESER KOMPRESSOREN, що веде системотехнічну діяльність, пропонує більше, ніж машини.
Це співпраця на всіх етапах: від аналізу потреб до інтеграції станції повітродувок без переривання робочого процесу, а також гарантія надійності
систем протягом всього терміну експлуатації завдяки сервісній службі
KAESER AIR SERVICE.
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Точне виявлення потреб (ADA 2)

Швидке обслуговування по всьому світу

Після аналізу попиту стисненого повітря (ADA — Air
Demand Analysis) точно відомо, скільки необхідно повітря нагнітати, тому наші фахівці знайдуть індивідуальне
рішення, що матиме максимально можливу енергоефективність і доступність, за допомогою енергозберігаючої системи KAESER (KESS — KAESER EnergySaving System).

Оскільки навіть найбільш якісні машини не можуть
обійтися без технічного обслуговування, сервісна
служба KAESER AIR SERVICE забезпечує постійну
наявність подачі повітря завдяки технічному персоналу
зі спеціальною освітою й швидкій логістиці запасних
частин у всьому світі.

Детальне й професійне планування
Фахівці KAESER планують кожну систему подачі повітря відповідно до ваших потреб. Звичайно, це також
включає в себе планування вентиляції й трубопроводів. Користувачі й проектувальники можуть бути
впевнені у виборі систем.

Забезпечення оптимального мікроклімату у
приміщенні
Для отримання цілісного уявлення про установку повітродувки потрібно враховувати професіональні знання
фахівців і компоненти KAESER для кондиціонування
станцій повітродувок. Прохолодне всмоктуване повітря
підвищує ефективність повітродувок, що сприяє заощадженню енергії.
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Обробка поверхні роторів і
блоків
Точність під час тонкого шліфування досягає значень у мікрометрах. Завдяки високій якості
обробки поверхні зникає потреба
в нанесенні швидкозношуваних
покриттів для ущільнення.
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Вимірювання й контроль

Порошкове покриття

Щоб забезпечити стабільно високу
якість, ми проводимо ретельне вимірювання всіх блочних корпусів
і роторів за допомогою прецизійних вимірювальних пристроїв на
предмет дотримання допустимих
відхилень.

Висока якість поверхні корпусів
забезпечується завдяки використанню екологічно чистих
технологій порошкового покриття
з випаленим при температурі
180 °C, стійким до подряпин і
корозії захисним шаром.

Сучасні технології виробництва
для якості та продуктивності
Сучасні технології виробництва механічних і електричних компонентів
гарантують незмінно високу якість і безперебійну взаємодію всіх окремих
деталей. Робота всіх компонентів узгоджена й задокументована. Таким чином, у будь-який час забезпечується простежування й постачання запасних
частин.

Виробництво блоків

Остаточний контроль

Гнучке виробництво

Як і ротори, корпуси для блоків
ротаційних повітродувок у компанії KAESER виготовляються на
сучасних обробних центрах із ЧПК
і клімат-контролем для стабільно
високої якості.

Перед відправленням виробів
замовнику всі настройки, наприклад співвісність і натяг клинових
ременів, оптимізуються на заводі
виробника; до того ж усі блоки
повітродувок заповнюються трансмісійним маслом і проводиться
юстирування клапанів. Всі дані
документуються.

Короткі терміни постачання, реагування на індивідуальні побажання клієнтів і найвища якість
продукції — все це є результатом
захоплюючої професійної роботи в
умовах сучасних гнучких виробничих технологій на заводі KAESER
у місті Гера.
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Індивідуальні виконання для особливих
ситуацій застосування
Незалежно від того використовуєте ви повітродувки KAESER на вантажному автомобілі для перевезення сипучих
матеріалів як пересувні розвантажувальні станції, чи під час стиснення й/або переміщення різноманітних речовин від
азоту до водяної пари, ці компоненти, створені виробником комплектного обладнання, завжди гарантують надійність
і економічність.

OMEGA серії B/PB. Захист від корозії

Серія WVC. Середній вакуум

Повітродувки з роторами й блочними корпусами,
виготовленими з литих матеріалів, легованих хромом
і нікелем, і спеціальним внутрішнім ущільнювальним
блоком виготовляються, наприклад, для механічного
стиснення парів води під час вакуум-дистиляції водянистих речовин.

Серія WVC із всмоктувальною здатністю до 6800 м³/
год для застосувань середнього вакууму, що використовується, наприклад, у насосних станціях у комбінації з допоміжним насосом для збільшення швидкості
відкачки.

OMEGA серії PV. Низький вакуум

Блоки OMEGA серії PN. Транспортування азоту

Ці повітродувки із всмоктувальною здатністю до
120 м³/хв для застосувань низького вакууму й різниці
тиску макс. 900 мбар характеризуються особливою
надійністю, а також здатністю шляхом селективного
перемикання виробляти як тиск, так і вакуум, добре
підходять для автомобілів, що перевозять сипучі матеріали. Блок охолоджується під дією навколишнього
повітря через канал попереднього впуску.

Під час транспортування сипучих матеріалів в азотному середовищі необхідно звести до мінімуму ймовірність витікання, у тому числі з ротаційної повітродувки.
Повітродувки типу PN доступні, зокрема, з торцевим
механічним ущільненням, що не піддається зносу, в
обертовому з’єднанні ведучого валу. Для транспортування азоту пропонуються укомплектовані агрегати із
блоками Omega серії PN.
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Додаткове оснащення
повітродувок KAESER
для різноманітних сфер
застосування
Різні сфери застосування часто вимагають спеціальної якості стисненого
повітря. Так, наприклад, існують теплочутливі сипучі матеріали або такі, які
склеюються за умов високої вологості повітря. Небажаними можуть також
бути забруднення робочого повітря у вигляді часток. Для цих і багатьох
інших випадків компанія KAESER пропонує не тільки великий вибір моделей радіаторів, осушувачів і фільтрів, але й багатий досвід провідного
постачальника систем, що дозволяє оптимально узгоджувати одне з одним
всі компоненти створення й підготовки стисненого повітря. Завдяки системі SIGMA AIR MANAGER 4.0 можна енергоефективно узгоджувати обсяги
стисненого повітря кожної станції повітродувок із відповідною потребою у
стисненому повітрі.
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Координація

Рекуперація тепла

Охолодження

Система керуванням стисненим
повітрям SIGMA AIR MANAGER
координує, залежно від виконання, роботу 4, 8 або 16 повітродувок однієї станції й забезпечує рівномірні навантаження за високої
енергоефективності.

За допомогою інтегрованих
в технологічні трубопроводи
теплообмінників технологічне
повітря значно охолоджується
навіть при високих температурах
навколишнього середовища. Воду
з високою температурою, що
утворюється, можна використовувати далі.

При температурі навколишнього
середовища +20 °C, високоефективний додатковий охолоджувач
типу АСА здатний знижувати температуру до +30 °C із відмінною
підтримкою тиску.

Осушення

Кондиціонування

Осушувачі всмоктуваного повітря
абсорбційного типу знижують за
мінімальної втрати тиску точку
роси технологічного повітря, тим
самим запобігаючи утворенню
конденсату.

Ретельно узгоджені між собою компоненти, наприклад, зовнішні захисні
решітки, вентилятори, глушники
шуму припливного й відпрацьованого повітря й налаштовані відповідно
до спеціальних потреб повітропроводи забезпечують підтримання
оптимальних мікрокліматичних умов
у приміщенні з машинами.

Установка за межами приміщення
Повітродувки типу COMPACT
часто встановлюють на очисних
спорудах під відкритим небом.
Спеціальні навіси з нержавіючої
сталі й високоякісне порошкове
покриття корпусу ефективно захищають ці системи.
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Технічні характеристики
Гвинтові повітродувки (серії від EBS до FBS STC/SFC) — до 110 кВт, готові до підключення завдяки вбудованому
електричному обладнанню
Модель

Надлишковий тиск
Макс.
перепад
тиску

Під’єднання
трубопроводу

Вакуум

Розміри

Макс.
вага

Макс.
об’ємний
потік *

Макс.
номінальна потужність
двигуна

Макс.
перепад
тиску

Макс.
об’ємний
потік *

Макс.
номінальна потужність

м³/хв

кВт

мбар (вак.)

м³/хв

двигуна
кВт

DN

мм

кг

12,6

18,5

–

–

–

80

1110 x 1370 x 1670

730

з розподільною шафою
і звукоізолюючим кожухом
ШxГxВ

CBS 120 L SFC

мбар (надлишк.)
650

CBS 120 M SFC

1100

12,5

22

550

10

11

80

1110 x 1370 x 1670

750

CBS 120 L STC

650

10,3

18,5

–

–

–

80

1110 x 1370 x 1670

720

CBS 120 M STC

1100

10,2

22

550

12

15

80

1110 x 1370 x 1670

740

DBS 220 L SFC

650

23

30

–

–

–

100

1110 x 1480 x 1670

820

DBS 220 M SFC

1100

22

37

550

22

30

100

1110 x 1480 x 1670

850

DBS 220 L STC

650

19

22

–

–

–

100

1110 x 1480 x 1670

800

DBS 220 M STC

1100

18

37

550

18,5

22

100

1110 x 1480 x 1670

850

EBS 380 L SFC

650

38

45

–

–

–

150

1940 x 1600 x 1700

1400

EBS 380 M SFC

1100

37

75

550

37

37

150

1940 x 1600 x 1700

1600

EBS 380 L STC

650

36,5

45

–

–

–

150

1940 x 1600 x 1700

1400

EBS 380 M STC

1100

36

75

–

–

–

150

1940 x 1600 x 1700

1600

FBS 660 L SFC

650

67

75

–

–

–

200

2250 x 1950 x 1900

1850

FBS 660 M SFC

1100

66

110

550

63

75

200

2250 x 1950 x 1900

2200

FBS 660 L STC

650

66

75

–

–

–

200

2250 x 1950 x 1900

1850

200

FBS 660 M STC

1100

65

110

–

–

–

HBS 1600 L SFC

650

160

200

–

–

–

HBS 1600 M SFC

1100

160

250

–

–

–

300

2250 x 1950 x 1900

2200

2065 x 3715 x 2225

5900

2065 x 3715 x 2225

6000

* 	 Дані про продуктивність відповідно до додатку C стандарту ISO 1217 для моделі STC, додатку E для моделі SFC

Компактні повітродувки (серії від BBC до FBC STC/OFC) — до 132 кВт, готові до підключення завдяки
вбудованому електричному обладнанню
Модель

Надлишковий тиск

Вакуум

Макс.
перепад
тиску

Макс.
об’ємний
потік *

Макс.
перепад
тиску

Макс.
об’ємний
потік *

Макс.
номінальна потужність
двигуна

Розміри
з розподільною шафою
і звукоізолюючим кожухом
ШxГxВ

Макс.
вага

мбар (надлишк.)

м³/хв

мбар (вак.)

м³/хв

кВт

DN

мм

кг

BB 69 C

1000

5,9

500

5,9

15

65

1210 x 960 x 1200

455

BB 89 C

1000

8,2

500

5,9

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

* 	 Дані про продуктивність відповідно до додатку C стандарту ISO 1217 для моделі STC, додатку E для моделі OFC
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Під’єднання
трубопроводу

Повітродувні агрегати (серії від BBC до HBPI) — до 250 кВт
Модель

Надлишковий тиск

Макс.

Вакуум

Під’єднання

Розміри

Макс.

Розміри

Макс.

без звуко-

вага

зі звуко-

вага

Макс.

Макс.

Макс.

Макс.

перепад

об’ємний
потік *

перепад

об’ємний

потужність

м³/хв

тиску
мбар (вак.)

потік *
м³/хв

двигуна
кВт

DN

ШxГxВ
мм

кг

ШxГxВ
мм

кг

тиску
мбар (надлишк.)

номінальна трубопроводу

ізолюючого кожуха

ізолюючим кожухом

BB 52 C

1000

4,7

500

4,7

7,5

50

785 x 635 x 940

140

800 x 790 x 1120

210

BB 69 C

1000

5,9

500

5,9

11

65

800 x 660 x 960

195

890 x 790 x 1120

325

BB 89 C

1000

8,2

500

8,3

15

65

890 x 660 x 960

201

800 x 790 x 1120

331

CB 111 C

800

8,8

400

8,9

18

80

855 x 1010 x 1290

263

990 x 1160 x 1290

443

CB 131 C

1000

12,3

500

12,4

30

80

855 x 1010 x 1290

302

990 x 1160 x 1290

482

DB 166 C

1000

15,6

500

15,7

37

100

990 x 1070 x 1120

432

1110 x 1160 x 1290

632

DB 236 C

1000

21,1

500

22,3

45

100

990 x 1070 x 1120

482

1110 x 1160 x 1290

682

EB 291 C

1000

28,6

28,8

75

150

1240 x 1370 x 1510

921

1420 x 1600 x 1659

1261

EB 421 C

1000

40,1

40,4

75

150

1240 x 1370 x 1510

966

1420 x 1600 x 1659

1306

FB 441 C

1000

41,3

500

41,6

90

200

1790 x 1450 x 1750

1450

1920 x 1620 x 1910

1960

FB 621 C

1000

58,5

500

58,9

132

200

1790 x 1450 x 1750

1865

1920 x 1620 x 1910

2375

FB 791 C

800

71,3

450

71,8

110

250

1870 x 1450 x 1900

1717

1920 x 1620 x 2090

2247

HB 950 C

1000

93,1

500

91,65

200

250

1700 x 1700 x 1950

3005

2170 x 1864 x 2110

3805

HB 1300 PI

1000

125

500

122,93

250

300

2710 x 1600 x 2350

3465

3205 x 2150 x 2610

4285

HB 1600 PI

800

156

450

153,27

250

300

2710 x 1600 x 2350

3625

3205 x 2150 x 2610

4445

500

* 	 Дані про продуктивність відповідно до додатку C стандарту ISO 1217

Гарантовані дані про продуктивність
Щоб під час експлуатації можна було забезпечити
заплановані під час проектування заощадження, компанія KAESER указує ефективну загальну споживану
потужність, а також корисний об’ємний потік відповідно до додатку C стандарту ISO 1217 разом із чинними
жорсткими допусками.

1217:2009
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В усьому світі як удома
Будучи одним із найбільших у світі виробників
компресорної техніки, повітродувок і систем постачання
стисненого повітря, компанія KAESER KOMPRESSOREN
має представництва в усьому світі.
У понад 140 країнах філії та компанії-партнери
гарантують, що користувачі можуть використовувати
сучасні, ефективні та надійні системи виробництва
стисненого повітря.
Досвідчені фахівці та інженери надають всебічні
консультації і розробляють індивідуальні, енергоефективні рішення для всіх галузей застосування повітродувок
і компресорного обладнання. Більш того, десятилітній
досвід і знання в галузі систем виробництва стисненого
повітря стають доступним для кожного клієнта через
глобальну комп'ютерну мережу групи KAESER.

ТОВ «КЕЗЕР КОМПРЕССОРЕН»

08130, Україна – с. Чайки – Києво-Святошинський р-н – Київська обл. – вул. Валентини Чайки, 16
тел.: +38 044 593 47 87 – факс: +38 067 566 37 42 – e-mail: info.ukraine@kaeser.com – www.kaeser.com
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P-900UA Ми залишаємо за собою право на технічні зміни! .3/20

Організація високопрофесійних спеціалістів із
глобальною мережею продажів і технічного
обслуговування забезпечує максимальну доступність
усіх продуктів і послуг KAESER у всьому світі.

