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Alipaineruuvipumput
ASV-, BSV- ja CSV-sarjat
Roottoreissa energiaa säästävä SIGMA-profiili
Imuteho 4,75–15,7 m³/min – 99-prosenttinen alipaine, 10 mbar (abs)
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ASV-, BSV- ja CSV-sarjat
KAESER-alipaineruuvipumppu

Kokonaisratkaisu
alipaineen tuottamiseen

Jokaisen KAESER-vakuumiruuviyksikön roottoreissa on energiaa säästävä SIGMA-profiili. Huolellinen työstö ja
tarkkaan säädetyt vierintälaakerit takaavat ruuviyksikön pitkän käyttöiän ja luotettavan laadun. Yhdessä vaiheessa tuotettu alipaine ja jäähdytysöljyn ruiskutus puristustilaan takaavat optimaalisen jäähdytyksen, voitelun ja
roottorien tiivistyksen.

Tehokas, säästäväinen ja hiljainen

Sivuilman syöttö

KAESER käyttää suuria, alhaisella kierrosluvulla
pyöriviä vakuumiruuviyksiköitä, sillä se on energiataloudellinen tapa hyödyntää koneen käyttöteho. Näin
ominaisteho pysyy aina optimialueella. Kierrosluku
mukautetaan joustavan, automaattisella kiristyksellä
varustetun hihnakäytön avulla täsmälleen kulloinkin
käytettyyn ruuviyksikköön. Alhainen kierrosluku tuo
mukanaan muitakin etuja: yksittäisten komponenttien käyttöikä pitenee, sillä ne kuluvat hitaammin, ja
laitteiden käyntiääni on alhaisempi.

Sivuilman syöttö parantaa vesihöyryn sietokykyä.
Sen ansiosta höyryjen kondensoituminen pumpussa
voidaan välttää ja siten taata laitteen toimintavarmuus.

Tehokas jäähdytysilman virtaus
Tehokas jäähdytysilmavirtaus laitteen sisällä parantaa laitteiston suorituskykyä myös korkeissa
ympäristölämpötiloissa. Jäähdytysilman alhainen
virtausnopeus alentaa vielä omalta osaltaan tuntuvasti äänitasoa.

Liitäntävalmiit
KAESER-alipaineruuvipumput toimitetaan täysin
liitäntävalmiina kokonaisuuksina. Tämä pienentää
tuntuvasti työmäärää ja kustannuksia niin suunnittelussa, asennuksessa, sertifioinnissa, dokumentoinnissa kuin käyttöönotossakin.

Sähköä säästävät IE3-moottorit

Kuva: ASV 60

KAESER-alipaineruuvipumppujen käyttäjät voivat
luonnolliseti hyötyä tehokkailla IE3-moottoreilla saavutetusta energiansäästöstä.
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ASV-, BSV- ja CSV-sarjat
Kestävää energiatehokkuutta
ja taloudellisuutta

SIGMA-profiililla varustettu
ruuviyksikkö
Jokaisen KAESER-alipaineruuvipumpun ytimen muodostaa energiaa säästävällä SIGMA-profiililla varustettu ruuviyksikkö. Roottoreita ympäröi vankkatekoinen,
pitkäikäisillä laakereilla varustettu pesä. Yksikkö on
kokonaisuudessaan valmistettu Saksassa.
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SIGMA CONTROL 2 -ohjaus
SIGMA CONTROL 2 ohjaa ja valvoo tehokkaasti laitteen käyntiä. Sen näyttö ja RFID-lukija mahdollistavat
tehokkaan kommunikoinnin ja parantavat toimintavarmuutta. Monikäyttöiset liittimet lisäävät joustavuutta,
ja SD-korttipaikka helpottaa ohjauksen päivittämistä.

Sähköä säästävät IE3-moottorit

Huoltoystävällisyys

Tehokkaille IE3-käyttömoottoreille on tunnusomaista
entistä parempi hyötysuhde ja alhaisemmat häviöt. Ne
kuluttavat tuntuvasti vähemmän sähköä ja vaikuttavat
siten osaltaan kokonaistaloudellisuuteen.

Huoltokohteet ovat vaivattomasti esillä ylös ja sivulle
avautuvien huolto-ovien ansiosta. Myös takaseinä
voidaan irrottaa. Laitteet on mahdollista sijoittaa
seinää vasten. Pitkät huoltovälit parantavat taloudellisuutta entisestään.
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Varustus

Rakenne

Ruuviyksikkö
Vakuumiruuviyksikkö, jonka roottoreissa on energiaa säästävä SIGMA-profiili; hihnakäyttö; automaattinen hihnankiristys; magneettiventtiilin ohjaama
imuventtiili; jäähdytysöljypumppu
(hammaspyöräpumppu); imuilman
lämpötila maks. +45 °C.

Sähkömoottori
Premium Efficiency IE3,
suojaus IP 55 (ASV-sarja: IP 54),
eristysluokka F, 400 V, 3 Ph, 50 Hz.

Jäähdytys
Jäähdytysöljyn jäähdyttävä alumiininen ilmanjäähdytin, mitoitettu maks.
+40 °C:n ympäristölämpötilalle.

Jäähdytysöljyn kierto
Termostaattiventtiili, ohitus-/täysvirtamikrosuodatin, jossa vaihtosuodatin;
yhdistetty öljy- ja öljynerotinsäiliö,

varustettu varoventtiilillä, monivaiheisella suodatinpanoksella, öljylasilla,
poistoventtiilillä ja -letkulla; pikaliittimet
öljynerottimen suodatinpanoksen paine-eron mittausta varten.

Kytkentäkaappi

Rakenne

SIGMA CONTROL 2

Kompakti kotelointi tärinänvaimentimilla varustetulla rungolla; jauhepinnoitettu ulkopinta; ääntä eristävä
mineraalivillavuoraus; ylös ja sivulle
aukeavat huolto-ovet; jäähdytysilman
vaihtosuodatin; tärinävaimennettu ruuviyksikkö ja moottori; joustava putkitus;
suojaverkot hihnakäytön ja tuulettimen
suojana; imuputken vakuumisuodatin,
jossa likaantumisasteen ilmaisin; portaattomasti säädetty imuventtiili, jossa
osakuormituksen säätöventtiili; vaihtokytkentämahdollisuus täyskuormitukselta kevennetylle käynnille; vesihöyryn
sietokykyä parantava sivuilman syöttö.

Eriväriset LEDit (vihreä, keltainen, punainen) osoittavat käyntitilan; selväkielinen näyttö, 30 valinnaista käyttökieltä
(myös suomi), kuvakkein varustetut
kalvonäppäimet; täysautomaattinen
valvonta ja säätö, vakiovaihtoehtoina Dual- ja Vario-säätö sekä jatkuva
käynti. Liitännät: Ethernet; lisäksi
valinnaiset kommunikaatiomoduulit
seuraaville: Profibus, Modbus, Profinet
ja DeviceNet. Korttipaikka SD-muistikortille tietojen tallennusta ja päivityksiä varten. RFID-lukija, www-palvelin.

Imuventtiili
(vakuuminsäätäjä)
Ruuviyksikkö
Jäähdytysöljypumppu
(hammaspyöräpumppu)
Sivuilmansyötön ilmansuodatin
Sivuilmansyötön äänenvaimennin
Termostaattiventtiili,
jossa öljynsuodatin
Öljynjäähdytin
Käyttömoottori
Öljynerotinsäiliö

Poistoilma
Tuuletin

Kuvat
Maximales
Maks.
Vakuum
alipaine

Saugvermögen
Imuteho
m³/min
m³/minimubei
Ansaugdruck
paineen ollessa
von
700 mbar (abs)
m³/min

Imusuodatin

Öljynerottimen suodatinpanos

Tekniset tiedot
Model
Malli

Perusversio

IP 54, ohjausjännite 230 V, käyttömoottorin suorakäynnistys, ylivirtasuoja
(moottorinsuoja).

%

mbar
(abs)

Moottorin
Motornimellisnennleistung
teho

AnsaugImuStutzenistukangröße
koko

AustrittPoistoStutzenistukangröße
koko

kW

Abmessungen
Mitat

Massa
Masse

Näkymä edestä

Näkymä takaa

Näkymä vasemmalta

Näkymä oikealta

3D-näkymä

ASV

B
LxS
TxK
H

kg
1075

ASV 40

4,75

99

10

7,5

DN 65

G 1½

1695×861×1075

460
1695

ASV 60

6,85

99

10

11

DN 65

G 1½

1695×861×1075

470

BSV 80

8,4

99

10

15

G4

G2

2065×986×1382

640

BSV 100

10,4

99

10

18,5

G4

G2

2065×986×1382

720

861

BSV

1382

2065

986

CSV

CSV 125

13,1

99

10

22

DN 100/PN16

G3

2310×1216×1450

1375
1450

CSV 150

15,7

99

10

30

DN 100/PN16

G3

2310×1216×1450

1550
2310

6

1216
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Kotonaan kautta maailman
Maailmanlaajuisesti toimiva KAESER KOMPRESSOREN on yksi suurimmista kompressorien valmistajista ja paineilmateknisten
järjestelmien toimittajista. Yritys kuuluu myös Suomessa alan johtaviin toimijoihin.
Tytäryhtiöt ja yhteistyökumppanit yli 100 maassa takaavat, että asiakkaillamme on käytössään huippunykyaikaiset, tehokkaat ja luotettavat
paineilmalaitteistot.
Kokeneet paineilma-asiantuntijamme tarjoavat monipuolista neuvontaa ja löytävät yksilöllisen ja energiatehokkaan ratkaisun kaikkiin
paineilman käyttökohteisiin. Globaali tietoverkkomme tuo asiantuntemuksemme maailmanlaajuisesti kaikkien asiakkaiden ulottuville.

KAESER Kompressorit Oy
Tiilitie 18 – 01720 Vantaa – Puh. (09) 4132 0400 – Faksi (09) 4132 0450
Sähköposti: info.finland@kaeser.com – www.kaeser.com

P-090FI Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. .3/16

Vankan ammattitaidon omaava, maailmanlaajuisesti verkottunut myynti- ja huolto-organisaatio takaa KAESER-tuotteiden ja -palveluiden
saatavuuden ja käytettävyyden kaikkialla maailmassa. Suomessa KAESERillä on omia toimipisteitä kahdeksalla paikkakunnalla. Omaa
organisaatiotamme täydentää valtuutettujen jälleenmyyjien ja huoltoliikkeiden verkosto.

