
BOGE C-2 sorozat Kompakt. Hatékony. Csendes.
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Az új kompetencia osztály

C-2 sorozat   A konstrukciós elv                  

A BOGE kompakt csavarkompresszorai már hosszú évek óta a megbízhatóságot testesítik 
meg az iparban. Fokozott hatékonysággal, nagyobb rugalmassággal, tökéletes ergonómiával, 
valamint hallhatóan alacsonyabb zajkibocsátással és jelentősen egyszerűsített karbantartással 
az alaposan átdolgozott és kibővített C-2 sorozat minden eddiginél jobban megfelel ennek a 
hírnevének. Sűrített levegő állomása pontosan az Ön igényeinek megfelelően alakítható ki, 
egyedileg konfigurálva továbbra is kompakt módon.

Függetlenül a konfigurációtól, legyen az tartályra épített vagy 
önálló berendezés, a focus 2.0 minden esetben ergonómikus 
kezelést biztosít.

A C-2 sorozat összes modellje rendelhető beépített szárítóval. 
Ily módon a legkisebb helyen is komplett sűrített levegő 
állomást lehet megvalósítani és a harmatpont ellenőrzése is 
csak egy pillanat.

Annak érdekében, hogy a szállítási mennyiséget bármikor 
rugalmasan a pillanatnyi elvételhez lehessen igazítani, 
frekvenciaszabályozás javasolt. Ezt a kivitelt az összes C-2 
modellnél közvetlen tengelykapcsolóval kombinálják, így a 
hatékonyság új rekordokat ért el.

A frekvenciaszabályozott ventilátor különösen hatékony 
részterheléses tartományban és alacsony környezeti hőmérséklet 
esetén, mert észrevehetően csökkenti az energiafogyasztást és a 
zajszintet. Opcionálisan 11 kW teljesítménytől rendelhető.

A BOGE Duotherm hővisszanyerő alkalmazásával hosszú távon 
hatalmas megtakarítási lehetőségeket lehet kiaknázni. A 

kompresszor működéséhez felhasznált energia 94 százaléka 
visszanyerhető és alkalmazható más felhasználási területeken 

– fűtésre, használati – vagy technológiai melegvízként.

Minden modell szériafelszerelése a hangszigetelt burkolat, 
amely minimálisra csökkenti az üzemi zajokat és rezgéseket. 
Az opcionális szuper-hangszigeteléssel még további zajszint 

csökkenés érhető el, amely tovább növeli a telepítés 
lehetőségeit.

Az optimalizált csavarprofil és a sűrítőegység kompakt 
kialakítása nagy szállítási mennyiséget biztosít, mindezt a 

legalacsonyabb teljesítményigénnyel. A C-2 sorozat minden 
teljesítményosztályához optimálisan megtervezett 

sűrítőfokozatot garantál.

A rezgés és a zajszint csökkentésének hatékony bizto-
sításához a hajtómotor és a sűrítőfokozat rugalmasan 

csatlakozik az alapkerethez.

Ergonomikus vezérlés

Frekvenciaszabályozott ventilátor

Integrált szárító

Frekvenciaszabályozott közvetlen meghajtás

Hatékony zajszigetelés

Opcionális hővisszanyerés

Hatékonyságra optimalizált sűrítőfokozat

Rugalmas „SilentMount“ felfüggesztés

TECHNIKAI 
ADATOK 
boge.com
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Hatékony sűrített levegő állomás a legkisebb helyen

C-2 sorozat   A legfontosabb előnyök

Annak érdekében, hogy minden elképzelhető követelményhez ideális megoldást kínáljon, 
a C-2 sorozat széles, 2,2 - 22 kW közötti teljesítménytartományban áll rendelkezésre. 
Függetlenül a választott kiviteltől és felszereléstől - tartályra szerelve, vagy integrált 
szárítóval, stb. - mindig csatlakoztatásra kész megoldást kap. A hatékonysággal vagy 
karbantartással kapcsolatban sem marad semmi további kívánnivaló.

Szárító, IE4 motor vagy frekvenciaszabályozott ventilátor – az összes 
rendelkezésre álló opció integrálható az új C-2 sorozat kompakt 
házába. Ez még a BOGE Duotherm hővisszanyerő rendszerre is 
vonatkozik. Igényeinek megfelelően természetesen rendelhet 
szűrőcsomagokat vagy olaj-víz szétválasztókat is.

Akár 2,2 vagy 22 kW teljesítményű, tartályra épített vagy önálló, 
szíj vagy közvetlen hajtású, frekvenciaszabályozott vagy integrált 
szárítós kivitelről van szó, az összes C-2 modell egységes 
hangszigetelt kialakítással rendelkezik, a csatlakoztatásra kész 
sűrített levegő állomás az egyedi igényeknek megfelelően 
konfigurálható.

A lehető legkönnyebb karbantartás érdekében az összes alkatrészt 
úgy rendezték el, hogy garantálják a gyors hozzáférést. Például az 
összes hangszigetelt oldalpanel könnyedén eltávolítható és a szűrők 
minimális leállással cserélhetők.

A sűrített levegő tartályok sokféle feladatot látnak el, kezdve a 
sűrített levegő tárolásától a kondenzátum leválasztásáig. A 11-22 
kW teljesítményű gépek opcionálisan rendelhetők AD 2000 
szerinti, 750 l-es horganyzott légtartállyal. 

Tervezés szükség szerint

Szisztematikus és kompakt

Karbantartásbarát kialakítás

Tartályméret igény szerint 
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focus control 2.0 

6

Szuverén kontroll, egyszerűbb, mint valaha

C-2 sorozat   Vezérlés és további opciók                  

Az ergonómikus kezelőpanel koncepció optimális elhelyezést biztosít a 
kényelmes vezérlés érdekében. A legfontosabb: ha ki kell nyitni a 
vezérlőszekrényt, egyszerűen oldalra lehet hajtani. Az integrált szárítóval 
rendelkező rendszerek esetében a szárító kijelzője a panelen került 
elhelyezésre, így az összes információ egy pillanat alatt elérhető.

A focus control 2.0 a legújabb generációs vezérlés, amely akár négy fix 
fordulatú és/vagy frekvenciaszabályozott kompresszort képes vezérelni 
egy hálózaton belül. Egyszerű váltást biztosít a rendszer és a kompresszor 
alapú kijelzés között, az RFID hozzáférés alapfelszereltség. A vezérlés 
opcióként, a frekvenciaszabályozott berendezéseknél alapkivitelben 
érhető el.

Ez az intelligens felülrendelt hálózati vezérlés korlátlan számú 
kompresszort, sűrített levegős hálózatot és kiegészítő eszközt képes 
kezelni. Nagy teljesítményű vezérlő algoritmusai a teljes sűrített 
levegő állomást figyelik és irányítják, mindezt proaktív módon és a 
felhasználásnak megfelelően.  A vezérlés intuitív módon, a 15,6 
hüvelykes kijelző érintőparancsaival működik.

A BOGE connect az Ön belépője az Ipar 4.0 világába. Az összes 
rendszeradatot és a gép üzemi paramétereit folyamatosan továbbítja a 
BOGE connect portálra. Az adatok bármely okoseszközről grafikusan 
lehívhatók. A BOGE connect automatikusan felismeri a nem hatékony 
rendszereket, segít azonosítani az optimalizálási potenciált és 
leegyszerűsíti a karbantartás bonyolítását.

Már az alap base vezérlés is mindent kínál, amire az új BOGE C-2 teljes 
sűrített levegő állomásként történő működtetéséhez szükség van – beleértve 
az automatikus fagyvédelmet és az integrált szivárgásfigyelőt. Annak 
érdekében, hogy összetett hálózatot tudjon koordinálni, különféle további 
vezérlési lehetőségek közül választhat.

Mindig ideális helyzetben, soha nincs az útban 

Nagyobb feladatokhoz: focus control 2.0 vezérlés

Korlátlan lehetőségek: airtelligence provis 3

A jövő már ma: BOGE connect
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SŰRÌTETT  
LEVEGŐ  

ELŐKÉSZÍTÉS  
boge.com

Sűrített levegő minden minőségi követelményhez

C-2 sorozat   Átfogó sűrített levegős rendszer optimalizálás

Mivel a sűrített levegő minőségével és tisztaságával szemben támasztott 
követelmények az alkalmazási területtől függően nagymértékben változnak, 
a BOGE kiváló minőségű kezelő eszközök átfogó választékát kínálja. Ezekkel 
a rendszerelemekkel minden iparág minőségi követelményei megbízhatóan 
teljesíthetők, optimális hatékonysági értékekkel.

A BOGE rendkívül hatékony szűrőinek innovatív kialakítása garantálja 
a kívánt tisztasági osztályú sűrített levegőt. A nagy teljesítményű 
szűrőanyagok és az áramlás-optimalizált kialakítás minimális 
nyomásveszteséget és maximális hatékonyságot biztosít. A 
részecskéket, az olaj- és a víz-aeroszolokat megbízhatóan szűrik ki. 
Aktívszén adszorbereink még hosszabb élettartamot biztosítanak az 
olajgőz adszorpcióban.

A BOGE a legkülönfélébb sűrített levegő szárítók széles választékát kínálja, 
hogy gyakorlatilag minden igényt kielégítsen. Például a DS-2 széria 
hűtveszárítói alkalmazhatóak nagyobb sűrítettlevegő igény vagy kihívást 
jelentő környezeti körülmények esetén, míg a hideg- és melegregenerációs 
adszorpciós szárítókat különösen száraz, -40 °C és -70 °C közötti, nyomás 
alatti harmatpont biztosítására tervezték. 

Mivel a szintetikus olajok általában emulgeálódnak a kondenzátumban, 
az olaj és a víz hagyományos gravitációs elválasztása már nem hatékony. 
Ezért az univerzális BOGE CC-2 olaj-víz szeparátorok, amelyek minden 
olajhoz megfelelnek, különböző szűrési fokozatokkal működnek az 
kezelhető kondenzátum biztosítása érdekében.

Szűrők minden tisztasági osztályhoz

Szárítók minden környezethez

Olaj-víz szétválasztók minden olajtípushoz

Ha tiszta sűrített levegőre van szüksége, a BOGE bluekat konverter 
megbízhatóan szállítja az ISO 8573-1 szerinti 0. osztályú olajmentes sűrített 
levegőt. Az innovatív katalizátor rendszernek köszönhetően a szilikonok 
szilikátokká alakulnak, így lényegesen alacsonyabb beruházási költség 
mellett jut olajmentes tiszta levegőhöz. Kisebb környezeti lábnyomával és 
minimális karbantartási költségével, ideális az élelmiszer – és italgyártásban, 
gyógyszeriparban vagy akár általános ipari felhasználáshoz. 

A valódi olajmentes sűrített levegő
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Az üzembiztonságnak számos aspektusa van

Legyen az üzembe helyezés, karbantartás, javítás vagy ellenőrzés – 
minősített BOGE szerviztechnikusaink világszerte elérhetőek minden 
műszaki kérdésben. Ezen túlmenően, technikai támogatásunk éjjel-nappal, 
a hét minden napján rendelkezésre áll.

A BOGE bestcair program öt év garantált védelmet nyújt minden, „A” 
kategóriájú pótalkatrész vonatkozásában, amelyekre ingyenes cserét 
biztosítunk az Ön számára. A szükséges karbantartást minősített BOGE 
szerviztechnikusok végzik – természetesen eredeti BOGE alkatrészekkel.

A BOGE eredeti alkatrészeit a jóváhagyás előtt több ezer órán át tesztelik,  
hogy garantálják a rendszer folyamatosan magas szintű hatékonyságát és 
minimalizálják a nem tervezett meghibásodás kockázatát. Ezért védi 
befektetését az eredeti alkatrészekkel történő rendszeres karbantartás.  
BOGE cairpac karbantartási csomagjaink tartalmazzák a karbantartáshoz 
szükséges összes alkatrészt, így azok költsége kedvezőbb, mint az egyes 
alkatrészek összege.

A rendszeres karbantartás jelentősen meghosszabbítja a rendszer 
élettartamát. Ennek érdekében szükségletalapú szolgáltatási ajánlatokat 
kínálunk – a rendszerellenőrzésektől és karbantartási szerződéstől a teljes 
körű szolgáltatási szerződésekig, amelyek során kivétel nélkül átveszünk 
minden munkát a sűrített levegős rendszeren.

A sürgősségi technikai támogatástól és a testre szabott 
karbantartási megállapodásoktól kezdve a diagnosztikai 
eszközökig a sűrített levegő hatékony kezeléséhez – 
szolgáltatáscsomagjaink az Ön egyedi igényeihez 
igazodnak. Annak lehetővé tételére, hogy arra 
koncentráljon, amihez a legjobban ért.

Mindig ügyeletben: szakembereink

5 év garancia: BOGE bestcair

Minden, amire szükség van: cairpac csomagok

Testreszabott karbantartási szerződések

C-2 sorozat   Szerviz szolgáltatás az Ön igényeinek megfelelően                 



Ügyfeleink a világ több mint  

120 országában bíznak a BOGE 

márkában. A már negyedik 

generációs családi vállalkozás 

minden tapasztalatát innovatív 

megoldások és kivételesen hatékony 

termékek kifejlesztésére irányítja a 

sűrített levegős ipar számára.

BOGE Compressed Air Systems GmbH & Co. KG
Otto-Boge-Straße 1–7 · 33739 Bielefeld · Tel. +49 5206 601-0 · Fax +49 5206 601-200 · info@boge.com · boge.com

Press Air Kft. · BOGE GmbH Hivatalos márkaképviselet és szervíz
2040 Budaörs, Gyár u. 2. · Iroda +36 23 999 401 · Szervíz +36 23 999 402 

info@pressair.hu · szerviz@pressair.hu · www.pressair.hu
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