
BOGE bluekat Konverter  A végletekig olajmentes.
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Kiválóan bevált és abszolút olajmentes

BOGE bluekat Konverter   A konstrukciós elv                  

Amikor garantálni kell, hogy az olajmentes sűrített levegő nem 
„gyakorlatilag olajmentes“, hanem valóban olajmentes legyen,  
a BOGE bluekat technológia a megfelelő megoldás. Ezért ideális 
olyan rendkívül érzékeny felhasználási területeken, mint például  
az élelmiszer-feldolgozás, italgyártás és gyógyszeripar, vagy akár 
kórházakban is, ahol a sűrített levegőnek az ISO 8573-1 0. osztály 
szabvány szerinti minőségi normákat kell kielégítenie. A BC sorozat 
(BC = bluekat Converter) bizonyítja, hogy ez a kompromisszumok 
nélküli magas színvonal rendkívül versenyképes áron elérhető.

A környezeti levegő minőségétől függetlenül biztosítja az optimális 
körülményeket az ISO 8573-1 szabvány szerinti 0 osztályú olajmentes 
sűrített levegő megbízható előállításához. Ellenőrzi az indítási és üzemi 
hőmérséklet szabályozást, valamint védi a teljes sűrített levegő hálózatot.

Az integrált katalizátor több feladatot is ellát. A szénhidrogéneket vízzé és 
szén-dioxiddá bontja le, a szilikont szilikáttá alakítja át (NIOSH 1501 
szerinti sziloxán tartalom: ≤ 0,3 μg/Nm³), a szén-monoxidot kevesebb 
mint 0,1% tartalomig távolítja el és csökkenti a csírák, baktériumok és 
vírusok mennyiségét.

A BC sorozat minden modelljének üzembiztos működését hőmérséklet 
érzékelők ellenőrzik. Ez vonatkozik a belső fűtés hőmérsékletére, 
valamint az átalakító ágy kimeneti hőmérsékletére. Az alapértéktől való 
eltérés esetén a vezérlés automatikusan visszaállítja vagy kikapcsolja a 
katalizátort és a beállított határérték túllépése esetén az elzáró szelep 
lezár.

Állandó hőmérsékletet tart fenn a konverter ágyban, hogy az átalakítási 
folyamat mindig optimális körülmények között történjen. Az indítás során 
biztosítja a hőmérséklet-csúcsok nélküli folyamatos felfűtést. Még mielőtt a sűrített levegő beáramlik a levegő hálózatba, a 

beépített szűrő az összes részecskét hatékonyan kiszűri. A 
hosszú élettartam biztosítására a nyomástartó elzárószelep is 

védve van a szennyeződések ellen.

TECHNIKAI
ADATOK
boge.com

A nyomást fenntartó elzáró szelepet többfunkciós működésre 
tervezték. Visszacsapó, minimum nyomás fenntartó és elzáró 

funkcióval rendelkezik. Hiba esetén a szelep zár, így biztosítva, 
hogy olaj ne kerüljön a sűrített levegő hálózatába.

A modul biztosítja a változó, 20% és 100% közötti térfogatáram 
kezelését. Ez tovább növeli a bluekat konverter rugalmasságát, 

megkönnyítve a változó felhasználás kielégítését.

A hőcserélő az átalakítótartály magas sűrített levegő 
hőmérsékletét használja a bejövő sűrített levegő 

előmelegítésére, mellyel energiát takarít meg. A BC sorozat 
energiafogyasztása 0,01–0,005 kWh / Nm³.

Modern vezérlés

Elektromos fűtés

Sokoldalú katalizátor

Hőmérséklet felügyelet

Nyomástartó elzáró szelep

Hatékony részecskeszűrő

VS modul

Hőcserélő
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Olajmentes sűrített levegő a legmagasabb minőségben.

BOGE bluekat Konverter   A legfontosabb előnyök

Az olajok és szénhidrogének sűrített 
levegőből történő hatékony eltávolításánál 
nincs biztonságosabb rendszer a piacon.  
A BC elv a leggazdaságosabb módszer a 
teljesen olajmentes sűrített levegő 
előállítására.

Egyetlen más technológia sem garantálja a sűrített levegő ISO 8573-1 
szerinti 0. osztálynak megfelelő állandó alacsony maradék 
olajtartalmát. A TÜV által igazolt minőséget a bluekat konverter a 
sűrített levegő térfogatáram 20-100%-a között biztosítja.

Az esetleges olajátvitel kizárása érdekében a bluekat konverter a 
hőmérséklet rögzítéséhez két pozíciót használ, az integrált fűtés és az 
átalakító ágy kimeneti értékének felügyeletére. Amennyiben bármelyik 
értékben eltérés mutatkozik, a vezérlés automatikusan leállítja a 
konvertert. Ha a hőmérséklet a határérték alá esik vagy azt meghaladja, 
az elzáró szelep lezár, a katalizátor kikapcsol.

A bluekat konverter ISO 8573-1 szabvány szerinti 0 osztályú 
olajmentes sűrített levegőt állít elő 20–100% közötti térfogatáramban. 
Az olaj eltávolítása csak egy jellemzője a BC technológiának. 
Ezenkívül a szilikont szilikáttá alakítja (NIOSH 1501 szerinti 
sziloxántartalom ≤ 0,3 μg / Nm³ ), a CO-tartalmat 0,1% -ra redukálja 
és csökkenti a csírák, baktériumok és vírusok számát.

Garantáltan abszolút olajmentes

A bluekat konverter az olajokat és szénhidrogéneket szén-dioxiddá 
és vízzé alakítja szűrők vagy aktívszén adszorberek használata 
nélkül. A katalizátor nem csak ideális körülmények között, hanem 
a kezelendő sűrített levegő hőmérsékletétől és 
nedvességtartalmától függetlenül működik.

Innovatív konverter elv

A legmagasabb fokú biztonság

Sűrített levegő a legtisztább formában

Integrált fűtés

konverter ágy kilépés

 20
100

CnH(2n+2) + O2

H2O + CO2
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Százszázalékos biztonság megtakarítással

BOGE bluekat Konverter   A legfontosabb előnyök.                                                                          

A BOGE bluekat konverterek jelentősen emelik az olajmentes 
sűrített levegő minőségét. Ideálisan működnek más előkészítő 
rendszerekkel és generátorokkal, továbbá semmilyen feltételt 
nem szabnak a környezeti levegő minőségének tekintetében.

Ha a lehető legmagasabb minőségű olajmentes sűrített levegőre 
van szükség, a BOGE bluekat konverter a leggazdaságosabb és 
legolcsóbb megoldás. Ötéves időszak költségeinek 
összehasonlításakor a TCO-értéket, azaz a beruházás, 
üzemeltetés és karbantartás együttes költségeit figyelembe véve, 
ebben a tisztasági osztályban páratlan.

Az előállított sűrített levegő minőségéhez képest az energia- és 
karbantartási költségek meglepően alacsonyak. Mivel a bluekat 
átalakítónak nincsenek mozgó alkatrészei, csak minimális 
mennyiségű karbantartási munkára van szükség.

A BOGE bluekat konverter a környezeti és beszívási adottságoktól 
teljesen függetlenül működik, ezért univerzálisan használható minden 
iparágban – nedves vagy száraz, olajos vagy olajmentes sűrített 
levegőhöz.

Környezettől függetlenül univerzálisan 
alkalmazható

A költség-összehasonlítás önmagáért beszél

Energia és karbantartási költségeket takarít meg

A BOGE BC sorozat egyik fő előnye a rugalmasság. A bluekat konverter 
alkalmazható a teljes sűrített levegő hálózat ellátásához fix fordulatú, 
vagy frekvenciaszabályozott kompresszorhoz, de telepíthető a hálózat 
egy meghatározott részére, ahol olajmentes levegőre van szükség.

Teljes vagy részleges olajmentes levegő 
előállításához is használható

kompresszor BOGE bluekat konverter Szűrő F…MDS szárító Sűrített levegő tartály

TCO (teljes élettartam költség)

100% 110%
150%

Sűrített levegő minőség

olajkenéses 
kezeléssel

olajkenéses 
konverterrel

olajmentes 
csavarkompresszor

HHHH HHHHH HHHH
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Sűrített levegő minden minőségi követelményhez

BOGE bluekat Konverter   Integrált sűrített levegő rendszer optimalizálása                  

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

Az S-4 szériával a BOGE jelentős áttörést ért el minden fontos területen 
az energiafogyasztás, a zajkibocsátás és a könnyű karbantartás 
tekintetében. Valamennyi modell rendelkezik házon belül kifejlesztett 
prémium sűrítő fokozattal, amelyeket a legnagyobb hatékonyság és 
gyakorlatilag karbantartás nélküli működés érdekében terveztek.

Annak érdekében, hogy minden követelményt a lehető legjobban 
kielégítsünk, a BOGE rendkívül széles választékát kínálja a különböző 
sűrített levegő szárítóknak. Például a DS-2 családba tartozó szárítóink 
alkalmasak nagyobb sűrített levegő igényre vagy kihívást jelentő 
környezeti körülményekre, míg a hideg- vagy melegregenerációs 
adszorpciós szárítókat kifejezetten száraz, alacsony harmatpontú  
(-40 °C - 70 °C) sűrített levegő igényre tervezték.

Termeljen nitrogént pontosan az igényeinek megfelelően! A BOGE 
nitrogéngenerátoraival a merev szállítási szerződések ideje a múlté. A szállítási 
teljesítmény (2,2-től 478 Nm3/h-ig) és a tisztasági fok (3 - 0,001% -ig) 
egyedileg állítható és a moduláris kialakításnak köszönhetően a rendszer 
bármikor bővíthető és utólagosan felszerelhető.

Innovatív kialakításukkal a rendkívül hatékony BOGE szűrők a kívánt tisztasági 
osztályú sűrített levegőt biztosítják. A nagyteljesítményű szűrőanyagok és az 
áramlásra optimalizált konstrukció minimális nyomásveszteséget és maximális 
hatékonyságot biztosít. A részecskéket, az olaj- és a víz-aeroszolokat 
megbízhatóan elkülönítik. Az aktív szénadszorberekkel még hosszabb 
élettartam érhető el olajgőzadszorpcióban.

SŰRÍTETT  
LEVEGŐ  
KEZELÉS 

boge.com

BOGE S-4 - Minden tudományág mestere

Szárítók minden környezethez

Generátorok, amelyek rugalmasságot biztosítanak 
Önnek

Szűrők minden tisztasági osztályhoz

9
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A kevesebb több!

BOGE bluekat Konverter   Karbantartás az Ön igénye szerint

A BOGE BC sorozata a karbantartási ciklusokra is követendő 
szabványokat határoz meg. Ennek eredményeként évente csak kis 
mennyiségű tesztelési és ellenőrzési munkát kell elvégezni. 5 év 
üzemidőt követően a vezérlést tesztelik és néhány elektromos 
alkatrészt cserélnek.

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

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 szolgáltatás minőség a BOGE legfontosabb prioritása. A BOGE 
Akadémián azonban nemcsak a saját munkatársainkat képezzük. 
Mindig várjuk partnereink, kereskedőink és ügyfeleink munkatársait, 
valamint az érdeklődő tervezőket és mérnököket. A program a sűrített 
levegő szemináriumoktól az értékesítési és szervizképzésen át a 
sűrített levegő előállításának hatékonyságának növelését célzó 
hatékony stratégiákról szóló szakszemináriumokig terjed.

A vészhelyzeti technikai támogatástól a testre szabott 
karbantartási szerződéseken át a diagnosztikai eszközökig 
a sűrített levegő hatékony kezeléséhez - szolgáltatásaink 
az Ön egyedi igényeihez igazodnak. Mindent azért, hogy 
arra koncentráljon, amihez a legjobban ért.

Alacsony karbantartási költségek

Szakembereink mindig ügyeletben

Testreszabott karbantartási szerződések

A képzés eredménye: az Ön előnye a hatékonyságban

10



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.
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