BOGE C9 LF frekvenciaszabályozott csavarkompresszor

Kiváló teljesítmény, alacsony üzemeltetési költségek, energiatakarékos és környezetbarát
A direkt hajtással rendelkező, frekvenciaszabályozott csavarkompresszor nagyon rugalmas ellátást
eredményez. A szállítási mennyiség ideálisan igazodik a levegőigényhez vagy a nyomásértékhez. A lágy
indítás és leállítás védi az alkatrészeket és meghosszabbítja azok élettartamát.
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.

üzemkész, automatikus üzemű, CE jelöléssel és megfelelőséggel
-

-

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
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-

-

-

-
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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
A frekvencia szabályozás a szükséges levegő mennyiséget a kompresszor fordulatszámának
fokozatmentes változtatásával erősen ingadozó sűrített levegő igény esetén is a lehető legmagasabb
kompresszor- és berendezés hatékonyság mellett, az üresjárati üzemidők csökkentésével és
konstans hálózati nyomás tartásával biztosítja.
A BOGE frekvenciaszabályozó anyag- és alkatrészkímélő valódi finomfelfutást, másodperc
gyorsaságú indítást és leállást biztosít, a lehető legalacsonyabb indítási áramfelvételi tartományban,
kerülve az indítási áramfelvételi csúcsokat.
A szennyeződéstaszító szigeteléssel ellátott hangtompítón keresztül vezetett célzott hűtőlevegő
áram, a rendkívül hatékony utóhűtőkkel együtt biztosítja az alacsony sűrített levegő kilépő
hőmérsékletet és minden beépített komponens optimális hűtését. A kéményhatás szándékos
használata biztosítja a tökéletes áramlási viszonyokat és állásidőben megakadályozza hőfészkek
kialakulását.
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.

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
-

ideális berendezés erősen ingadozó szükségletnél, kis légtartály esetén és mint „csúcsterheléses”
kompresszor
a frekvenciaszabályozó és a motor külön vezérléssel rendelkezik
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
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FOCUS control 2.0 – vezérlés

-

Nagy felbontású 5’ multicolor LCD kijelző LED háttérvilágítással
Intuitív kezelés a könnyen áttekinthető menüstruktúrának köszönhetően
Kapacitív kezelőfelület
Berendezés állapotának gyors áttekintése, a kompresszor státusz adataival
Hibakódok kijelzése magyarázattal
4 db variálható digitális bemenet
Szeparátor nyomáskülönbség ellenőrzésének lehetősége
Kompresszor kapcsolási számának ellenőrzése
Ethernet csatlakozási lehetőség (Modbus TCP)
USB csatlakozó naplófájlok letöltéséhez és az egyszerű frissítések érdekében
RFID chip kártyás azonosítás
Karbantartások és a felhasznált cairpac csomagok rögzítése RFID kártyával
A legkedvezőbb üzemmód automatikus kiválasztása, a meghajtómotor kapcsolási számának
figyelembe vételével
Nyomásérzékelés nyomástávadó segítségével
Második nyomáscsoport beállítási lehetősége kapcsolóra segítségével
Beépített tesztmód a kijelző ellenőrzéséhez
Motorindítás felügyelet kapcsolási szám figyelembe vételével (változtatható)
Az utánfutási idő (extrém rövid üzemidők esetében) a vezérlésen keresztül állítható
Tápfeszültség 24 V AC
Csatlakozási lehetőség felülrendelt vezérléshez
RS 485 soros interfész
Integrált alapterhelés váltás 4 db kompresszorig RS 485-n keresztül
Feszültségmentes állapot biztosítása áramkimaradás után
Áramkimaradás utáni újraindítás (beállítható)
Csatlakozási lehetőség a sűrített levegő kezelő egységek felügyeletére
A digitális bemenetek közül 4 db a kezelőfelületről szabadon beállítható
Az automatikus fagyvédelem +5°C alatt lép működésbe és +20°C elérésekor kapcsol ki

Kijelzések
Sűrítési véghőmérséklet
Hálózati nyomás
Rendszer nyomás
Üzemben
Felfutás
Terheléses üzem

BOGE C9LF – frekvenciaszabályozott csavarkompresszor

-

Üresjárati üzem
Üzemkész állapot
Automatikus üzemmód választás
Távoli ki-/bekapcsolás engedélyezés
Nyomásvezérlés külső vezérlésen
Online kapcsolat aktív
Áramszünet utáni újraindítás funkció aktív
Összes üzemóra szám
Üresjárati üzemóra szám
Gazdaságosság kijelzése
Terhelésváltás ciklusok (összes)
Következő karbantartásig hátralévő üzemórák száma
Következő motorkarbantartásig hátralévő üzemórák száma
Következő szívásszabályozó karbantartásig hátralévő terhelésváltási ciklusok száma
Elem feszültség
Szoftver verzió szám
Figyelmeztető üzenetek
Szeparátorok nyomáskülönbségének kijelzése

Felügyeleti funkciók, mint egyedi üzenetek
Sűrítési véghőmérséklet túl magas
Túl alacsony környezeti hőmérséklet (˂ +2°C)
Meghajtó motor túl magas üzemi hőmérséklet
Hálózatinyomás távadó hiba
Rendszernyomás távadó hiba
Olajszeparátor felügyelet
Visszacsapó szelep záródási hiba
A légszállítás felügyelete (3 bar felett elegendő hálózat/tartály térfogat esetén)
Sűrített levegő kezelő hiba (csatlakozási hiba)
Adatkapcsolati hiba a felülrendelt vezérléssel (amennyiben csatlakoztatva van)
Felülrendelt vezérlés felügyeleti funkció (amennyiben nincs éjszakai/hétvégi funkcióban 0 bar-ra
redukálva)
A vezérlés saját egyéb különböző funkcióinak felügyelete (pl.: elem lemerült)
Jelentések
Üzemállapot jelzése potenciálmentes kontakton keresztül: üzemkész, üzemben, üresjárat
Figyelmeztetés gyűjtőjelzés potenciálmentes kontaktuson keresztül
Hiba gyűjtőjelzés potenciálmentes kontaktuson keresztül
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Technikai adatok
0.26 - 1.14

m3/min

Meghajtómotor névleges teljesítmény

7.5

kW

Meghajtómotor védettség/ISO osztály

IP55 / F

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

Üzemi feszültség

400 V

50 Hz

Vezérlőfeszültség

24 V

AC / DC

16

K

Hűtőlevegő mennyiség (légcsatorna esetén)

2000

m3/h

Környezeti levegő hőmérséklete (min...max)

+5…+45

°C

˂3

mg/m3

Berendezés zajszint (DIN EN ISO 2151) normál hangszigetelt kivitel

74

dB(A)

Berendezés zajszint (DIN EN ISO 2151) szuper hangszigetelt kivitel

72

dB(A)

Hossz / szélesség / magasság – normál hangszigetelt kivitel

1020 / 532 / 723

mm

Hossz / szélesség / magasság – szuperhangszigetelt kivitel

1020 / 532 / 796

mm

Súly – normál hangszigetelt kivitel

200

kg

Súly – szuperhangszigetelt kivitel

225

kg

Sűrített levegő csatlakozás

1/2

G

Elektromos biztosíték

25

A

5x6

mm2

Sűrített levegő hőmérséklet a környezeti hőmérséklet felett

Sűrített levegő olajtartalma

Tápkábel átmérő 400 V
műszaki változtatások joga fenntartva
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BOGE C9LF frekvenciaszabályozott csavarkompresszor
Gyártási szám

5110398

Évjárat

2017

Aktuális üzemóraszám

1605

Elvégzett munkák
- új frekvenciaváltó beépítése
- olajtöltet csere
- szeparátor, légszűrő, olajszűrő csere
- előszűrő lap csere
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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