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üzemkész, automatikus üzemelésű, CE jelöléssel és megfelelőséggel 

 
 

Kiváló teljesítmény, alacsony üzemeltetési költségek, energiatakarékos és környezetbarát 
 

Az integrált kialakítású sűrítő minimalizálja a szükséges olajvezeték mennyiségét, ami kevesebb 
csatlakozási pontot jelent, így a kompresszor különösen hatékonyan, minimális nyomásveszteséggel 
dolgozik és helytakarékos. A sűrítő és a meghajtómotor között az erőátvitel direkt meghajtással történik 
Az átgondolt moduláris építési módnak köszönhetően egyszerűen biztosítható sűrített levegő 
rendszerének egyéni konfigurálása. A berendezések a kívánt felszereltségnek megfelelően, készre 
szerelés és próbajáratást követően komplett, csatlakozáskész egységként kerülnek szállításra. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Az optimalizált csavarprofilú, energiatakarékos BOGE Effilence sűrítő és a nagyvonalúan méretezett 
alkatrészek összhangja biztosítja a nyomástartományok optimális kialakítását és a legmagasabb 
volumetrikus hatékonyságot 

- A teljes berendezés átgondolt tervezése, valamint a BOGE Effilence csavarelem optimális beszívása 
csekély belső nyomásveszteséget okoz 

- A BOGE szívásszabályozás teljesen tehermentesített indítást biztosít, amely kímélő és biztos 
üzemelést jelent minden mozgó alkatrésznek. Álló helyzetben hermetikusan lezár. 

- A rendkívül hatékony és karbantartásmentes rugalmas tengelykapcsolóval ellátott direkt erőátvitel, 
együtt a kiváló hatásfokú IE3 meghajtómotorral maximális élettartamot és optimális energiafogyasztást 
tesz lehetővé 

- EN286 szerinti BOGE sűrített levegő tartály, fényes porszórt bevonattal. Megelőzi a korróziót és 
biztosítja a hosszú élettartamot. CE bizonylattal, két db 2”-s betekintő nyílással. Eltérő kivitelű tartályok 
AD 2000 szerint, opcionálisan rendelhetők. 
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BOGE – BASE control – vezérlés  

     

 
 
 
 
 
 
 

 
A legmodernebb kompresszor vezérlés a BOGE vezérlő-, szabályozó- és monitoring koncepciójának 
felhasználásával biztosítja a mindenkori leggazdaságosabb üzemmód automatikus kiválasztását, továbbá 
a kompresszor mindenkori biztos üzemelését, az egyedi hibák, a sűrítési véghőmérséklet és nyomás 
állandó kijelzését. A kompresszor vezérlő rendszer alapvető funkciói mellett, a BASE vezérlés 
alapkivitelben már automatikus fagyvédelmi és szivárgásfigyelő funkciót is kínál. Az LC kijelző fő kijelzőjén 
működési változók és az aktuális üzemállapotok láthatók, egyértelműen elrendezett szimbólumokkal 
támogatva. Az összes beállítás egy kód bevitelét követően változtatható. Az áramkimaradás utáni nulla 
feszültségű, biztonságos és automatikus indítás funkció beállítható. Opcionálisan potenciálmentes 
üzenetek (üzemkész, üzem, hiba) is kiadhatók. 

- LCD kijelző LED háttérvilágítással 
- a legkedvezőbb üzemmód automatikus kiválasztása 
- a meghajtómotor kapcsolási számának automatikus optimalizálása 
- nyomásérzékelés nyomástávadó segítségével 
- a hálózati nyomás a kezelőpanelen állítható 
- beépített tesztmód a kijelző ellenőrzéséhez 
- az utánfutási idő (extrém rövid üzemidők esetében) a vezérlésen keresztül állítható 
- vezérlőfeszültség 230 / 24 V AC  
- csatlakozási lehetőség felülrendelt vezérléshez 
- feszültségmentes állapot biztosítása áramkimaradás után 
- áramkimaradás utáni újraindítás (beállítható) 

Kijelzések 
- sűrítési véghőmérséklet 
- hálózati nyomás 
- terheléses üzem 
- üresjárati üzem 
- üzemkész állapot 
- automatikus üzemmód választás 
- nyomásvezérlés külső vezérlésen 
- áramszünet utáni újraindítás funkció aktív 
- összes üzemóra szám 
- üresjárati üzemóra szám 
- következő karbantartásig hátralévő üzemórák száma 
- következő motorkarbantartásig hátralévő üzemórák száma 
- szoftver verzió szám 
- figyelmeztető üzenetek 
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Karbantartásbarát kivitel 
 

- A rutin vizsgálatok és karbantartások elvégzéséhez könnyen hozzáférhető 
- a közös szervizfedél alatt elhelyezett olajszeparátor és olaj szűrő, valamint a szelepmentes olajkör 

egyszerű karbantartást biztosít, ez minimalizálja a javítási és karbantartási költségeket 
 

További jellemzők 
  

- rezgéstechnikailag teljesen elválasztott gépegységek 
- hővédelemmel ellátott IP 55 védettségű meghajtómotor  
- csillag-delta védelemmel és nyomásszenzorral ellátott, IP 54 védettségű elektromos kapcsolószekrény  
- a rendszer megfelel az ipari felhasználásra vonatkozó EMC irányelvek  
- az effektív előszeparálás következményeként a sűrített levegő olajtartalma minden üzemi fázisban 

állandóan alacsony marad 
- a termikus szabályozású olajhűtő nem okoz kondenzátum képződést az olajban 
- porfestékkel bevont burkolati elemek, RAL 5012 

 
 
 

  
Technikai adatok 

 

Effektív légszállítás 10 bar végnyomáson, PN2 CPT C2 és ISO 1217 
C függelék szerint 

0.24 m3/min 

   

Meghajtómotor névleges teljesítmény 2.2 kW 

Meghajtómotor védettség/ISO osztály IP55 / F  

Üzemi feszültség  400 V  50 Hz 

Vezérlőfeszültség  24 V AC / DC 

Sűrített levegő hőmérséklet a környezeti hőmérséklet felett 11 K 

Hűtőlevegő mennyiség (légcsatorna esetén) 600 m3/h 

Környezeti levegő hőmérséklete (min...max) +5…+45 °C 

Sűrített levegő olajtartalma ˂ 3 mg/m3 

Sűrített levegő tartály mérete 90 l 

Sűrített levegő tartály maximális nyomás 10 bar 

Berendezés zajszint (DIN EN ISO 2151 szerint) 61 dB(A) 

Hossz / szélesség / magasság 1185 / 550 / 1010 mm 

Sűrített levegő csatlakozás ½ G 

Elektromos biztosíték 16 A 

Tápkábel átmérő 400 V 5 x 2.5 mm2 

Súly 155 kg 

   

műszaki változtatások joga fenntartva   
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Gyártási szám 560873 

Évjárat 2005 

Üzemóraszám a felújítást követően 0 

Állapot kiváló 

  

Elvégzett munkák sűrítőfokozat felújítás 

 új meghajtó villanymotor 

 olajtöltet csere 

 szeparátor csere 

 levegőszűrő csere 

 olajszűrő csere 

 kuplungbetét csere 

 olajtermosztát javítókészlet csere 

 minimumnyomás javítókészlet csere 

 csillag-delta sor csere 

 hőmérséklet érzékelő szenzor csere 

 biztonsági szelep csere 

Tartozékok  

  

  

  
A felújítási munkák alkalmával eredeti BOGE szűrők, javítókészletek és kenőanyag kerültek 
beépítésre. A munkálatok elvégzését követően a berendezés próbajáratás során ellenőrizve.  
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