Ruuvipuhaltimet
Sarjat CBS, DBS, EBS, FBS, HBS
Roottoreissa energiaa säästävä SIGMA PROFIL
Tilavuusvirta 3–160 m³/min, paine-ero 1,1 baariin saakka

www.kaeser.com

Sarjat CBS, DBS, EBS, FBS, HBS
Uusien CBS-, DBS-, EBS-, FBS- ja HBS-ruuvipuhaltimien
roottoreita varten KAESER on mukauttanut SIGMA-profiilinsa niihin olosuhteisiin, joissa puhaltimia käytetään. Näin
myös puhaltimiin pätee nyt motto enemmän paineilmaa
vähemmällä energialla. Korkealaatuiset mekaaniset ja
sähköiset komponentit muodostavat yhdessä viimeisintä
tekniikkaa edustavan suorituskykyisen, energiatehokkaan
ja liitäntävalmiin puhaltimen.

Tehokas
KAESER-ruuvipuhaltimien energiankulutus on noin 35
prosenttia alhaisempi kuin perinteisten roottoripuhaltimien.
Myös muihin alhaista painetta tuottaviin kompressoreihin
verrattuna ne ovat huomattavasti säästeliäämpiä. Yhdistämällä puhallinlohko tehokkaaseen SIGMA-profiiliin,
virtausteknisesti optimoituihin komponentteihin, tehokkaaseen voimansiirtoon ja korkean hyötysuhteen omaaviin
käyttömoottoreihin KAESER on saavuttanut tehotason,
joka takaa ISO 1217 -standardin tiukat toleranssit.
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Toimintavarmuutta vuosiksi eteenpäin
Niin rakenne, komponentit kuin työstökin edustavat kautta
maailman arvostettua KAESER-laatua, mikä varmistaa
koneen ja prosessin toimintavarmuuden monien vuosien
ajan. Tämän takaavat mm. roottorien vankkatekoiset
laakerit, vakaa voimansiirto, tarpeiden mukaan mitoitetut
käyttömoottorit, tukeva äänieristyskotelointi ja sen sisällä
kulkevan jäähdytysilmavirran loppuun saakka harkittu ohjaus, tehokkaan ja luotettavan käynnin varmistava SIGMA
CONTROL 2 -koneohjaus jne.

Viileä ja hiljainen
KAESER-ruuvipuhaltimissa on onnistuttu vaimentamaan
yhtä lailla laitteen kuin väliaineenkin ääni sekä huolehtimaan niin puhallinlohkon, käyttömoottorin kuin imuilmankin
jäähdytyksestä.
Ennen kaikkea väliaineen aiheuttama ääni – ts. puristetun
prosessi-ilman mukana putkiin siirtyvä sykintä – on eliminoitu lähes kokonaan.

Paineilmaa napinpainalluksella

Taatut suoritusarvot

Kaikki KAESER-ruuvipuhaltimet ovat heti käyttövalmiita,
kun ne on kytketty sähkö- ja ilmaverkkoon. Öljyn täyttö,
käyttöhihnan kiristys, moottorin säätö, sopivan taajuusmuuttajan hankinta, ohjelmointi ja EMC-yhteensopiva
kaapelointi, kytkentäkaavioiden laadinta, CE- ja EMChyväksynnät – mitään näistä ei enää tarvita.

Jotta lasketut säästöt myös saavutettaisiin käytössä,
ilmoittaa KAESER todellisen kokonaistehonoton sekä
hyödynnettävissä olevan tilavuusvirran ISO 1217 -standardin liitteiden C / E mukaisesti näiden tiukat toleranssit
huomioiden.

Järjestelmätoimittajan valmiit, sertifioidut koneet säästävät sekä aikaa että rahaa ja takaavat luotettavan käynnin
vuosiksi eteenpäin.

Sähköä säästävät IE3-moottorit
Näiden tehokkaiden ja energiaa säästävien käyttömoottorien hyötysuhde on erittäin korkea. Ne ovat vakiona
kaikissa ruuvipuhaltimissa.
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Sarjat CBS, DBS, EBS, FBS, HBS

SIGMA PROFIL tuo tehoa
KAESERin 1970-luvun alussa kehittämä roottorien SIGMA-profiili paransi yhdellä harppauksella merkittävästi ruuvikompressorien tehokkuutta. KAESERin jatkuva kehitystyö mahdollistaa nyt tämän huipputehokkaan kompressoritekniikan hyödyntämisen myös puhaltimissa.

SIGMA-profiililla varustettu puhallinlohko

Luotettavan tiivis

Tehokkaan puhallinyksikön ominaispiirteitä ovat erittäin
laaja säätöalue ja lähes muuttumaton ominaisteho. Energiatehokkaan SIGMA-profiilin ansiosta lohkolla saavutetaan suuri tuottoaste tehonoton pysyessä kuitenkin erittäin
alhaisena.

Ruuvipuhallinyksikön käyttöakselissa on luotettavaksi
osoittautunut liukurengastiiviste, jota on jo pitkään käytetty
KAESER-ruuvikompressoreissa. Se on huoltovapaa ja
luotettavan tiivis myös pölyisissä ja kuumissa käyttöolosuhteissa.

Vankkatekoiset laakerit

Jatkuva järjestelmävalvonta

Neljä vankkatekoista sylinterirullalaakeria ottavat 100-prosenttisesti vastaan kaikki säteisvoimat taaten siten
ruuvipuhallinlohkon erittäin pitkän käyttöiän. Rullat pyörivät
laadukkaissa pitimissä, jotka takaavat optimaalisen voitelun kaikilla kierrosluvuilla.

Puhallinlohkoon on integroitu öljytasoa ja öljyn lämpötilaa
valvovat anturit. Öljykammioiden sisäpuolinen muoto mahdollistaa tämän toiminnon myös öljytason ollessa rauhaton
koneen käynnin aikana.
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Sarjat CBS, DBS, HBS

Suorakäyttö – tehokkain vaihtoehto

CBS- ja DBS-sarjojen ruuvipuhaltimissa käyttövoima
siirtyy moottorilta puhallinlohkoon integroidun vaihteiston
välittämänä. Ratkaisu on osoittautunut tässä teho- ja suuruusluokassa esiintyvien kierroslukujen kohdalla erinomaiseksi niin hyötysuhteen, toimintavarmuuden kuin pitkän
käyttöiänkin suhteen. HBS-sarjan kohdalla voimansiirto
tapahtuu jopa suoraan ilman häviöitä kytkimen välityksellä.
Nämä konseptit ovat KAESERin tutkimus- ja tuotekehittelykeskusten tekemien perusteellisten tutkimusten tulosta.
Välityssuhdetta voidaan erilaisilla hammaspyöräsarjoilla
vaihdella. Näin moottoria voidaan aina käyttää SFC-kierroslukusäädön optimaalisella taajuusalueella, ja kiinteällä
kierrosluvulla käyvän koneen tilavuusvirta voidaan mukauttaa todelliseen tarpeeseen. Moottorin alhaisen kierrosluvun ja akseliin kohdistuvien vähäisten säteittäisvoimien
ansiosta moottorin laakerien käyttöikä on pitkä.
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Sähkömoottori

Puhallinlohko, jossa
SIGMA PROFIL

SIGMA B -puhallinlohko
Toimintavarman puhallinlohkon hyötysuhde on erittäin korkea, eikä se vaadi öljy-/vakuumipumpun, öljynjäähdyttimen
tai aerosolierottimen kaltaisia apulaitteistoja.

Sarjat EBS, FBS

Hihnakäyttö – hiottu yksityiskohtia myöten

Kiilahihnakäyttöiset KAESER-ruuvipuhaltimet ovat erittäin
taloudellisia ja luotettavia. KAESERin pitkällä kokemuksella järjestelmä on yksityiskohtia myöten hiottu.
Automaattinen kiristyslaite takaa koko ruuvipuhaltimen
käyttöiän ajan kiilahihnakäytön tasaisena pysyvän,
erinomaisen välityssuhteen. Samalla huoltokustannukset
alenevat.
Konedirektiivin vaatimusten mukainen tukeva kiilahihnan
suojus suojaa käyttöhenkilöstöä. Se mahdollistaa laakerien tasaisen voitelun, joka on tehtävä moottorin käynnin
aikana.

Automaattinen kiristys ja kireyden näyttö
Moottorin alusta ja sen kiristysjousi huolehtivat moottorin
painosta riippumatta automaattisesti tarkasta hihnankireydestä, mikä varmistaa vakaana pysyvän erinomaisen
välityssuhteen.

Rakenteeltaan tuulikanavan kaltainen hihnansuojus alentaa lämpötilaa ja pidentää kiilahihnojen sekä puhallinlohkon ja moottorin akselitiivisteen käyttöikää.
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Sarjat CBS, DBS, EBS, FBS, HBS

Säästäväiset ja luotettavat
Energiatehokkuuden suhteen puhallinlohko on ratkaisevassa asemassa. Tämän tavoitteen se saavuttaa yhteistyössä muiden
huolellisesti yhteen sovitettujen komponenttien kanssa SIGMA CONTROL 2 -puhallinohjauksen johdolla.

Puhallinohjaus

Monipuolinen valvontaelektroniikka

SIGMA CONTROL 2 ohjaa ja valvoo tehokkaasti puhaltimen käyntiä. Näyttö, RFID-lukulaite ja lukuisat liitännät
mahdollistavat nopean kommunikoinnin ja tuovat toimintavarmuutta. SD-korttipaikka helpottaa tallennusta ja
ohjelmistopäivityksiä.

Anturit ja kytkimet valvovat jatkuvasti paine-, lämpötila- ja
kierroslukuarvoja sekä öljytasoa ja suodattimen tilaa.
Tämä varmistaa puhaltimen luotettavan käynnin ja mahdollistaa etävalvonnan sekä käyntitilojen visualisoinnin.

Ominaisteho (kW/m³/min)

Perinteinen
nopeussäätö

Tehokas
SFC-nopeussäätö
Tilavuusvirta (m³/min)
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Viileä imuilma

Optimoitu ominaisteho

Prosessi-ilma ja moottorin jäähdytysilma imetään
erikseen äänieristyskotelon ulkopuolelta. Tämä parantaa
hyötysuhdetta ja saa samalla teholla aikaan suuremman
hyödynnettävissä olevan massavirran. Puhaltimet ovat
täysin käytettävissä +45 °C:n ympäristölämpötiloihin
saakka.

Maltillinen maksimikierrosluku, erittäin tiivis ruuviprofiili
ja nopeussäädettynä lähes muuttumattomana pysyvä
ominaisteho laajalla säätöalueella tuovat tuntuvaa energiansäästöä jokaisessa käyttöpisteessä.
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Sarjat CBS, DBS, EBS, FBS, HBS

"Plug and play"
KAESER-ruuvipuhaltimet ovat käyttövalmiita kokonaisratkaisuja. Näin aikaa vievä ja kustannuksia aiheuttava asennusvaihe
voidaan ohittaa. Laitteet ovat myös jo tehtaalta lähtiessään valmiita käytettäviksi teollisuus 4.0 -toimintaympäristössä.

Kuva: EBS, FBS STC (periaate)

Kuva: EBS, FBS STC (periaate)

START CONTROL (STC)

SIGMA FREQUENCY CONTROL (SFC)

Tähtikolmiokäynnistimellä varustetussa ja muuttumattomalla kierrosluvulla käyvässä versiossa on korkealaatuinen
kontaktoritekniikka, ylivirtalaukaisin ja kiertokentän valvonta.
Viimeisen silauksen antavat SIGMA CONTROL 2 -ohjaus ja
luotettava hätäpysäytystekniikka.

SFC-taajuusmuuttaja mahdollistaa puhaltimen kierrosluvun säädön ja sen myötä tilavuusvirran mukauttamisen
prosessin tarpeisiin. Kaikki on tehtaalla valmiiksi ohjelmoitu ja asetettu välitöntä käyttöönottoa varten.

"Plug and play"

EMC-sertifioitu laitteistokokonaisuus

Nämä liitäntävalmiit puhaltimet ovat sertifioituja, ja niissä
on valmiina valvontaelektroniikka, STC/SFC, SIGMA
CONTROL 2, hätäpysäytyskytkin ja öljy. Tämä pienentää
työmäärää ja kustannuksia niin suunnittelussa, asennuksessa, dokumentoinnissa kuin käyttöönotossakin.

Sähkömagneettinen yhteensopivuus on luonnollisesti
testattu ja sertifioitu niiden vaatimusten mukaisesti, jotka
EMC-direktiivi asettaa teollisuusverkoille (EN 55011: luokka A1). Tämä pätee sekä taajuusmuuttajan kytkentäkaappiin ja SIGMA CONTROL 2 -ohjaukseen yksittäiskomponentteina että puhallinlaitteistoon kokonaisuutena.
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Sarjat CBS, DBS

Uusi virstanpylväs alhaisen paineen tuottamisessa
"Isoveljiensä" EBS:n ja FBS:n tavoin Kaeserin uudet CBS- ja DBS-ruuvipuhaltimetkin tarjoavat merkittävää kustannussäästöpotentiaalia.

DBS:n
lattiapinta-ala
vain 1,65 m²

12

Tilansäästöä

Sijoitus rinnakkain

Koko paketti, joka kattaa puhallinlohkon ja käyttömoottorin,
häviöttömän välityksen, äänenvaimentimet, valvontaelektroniikan, ohjauksen ja tehonlähteen kuten esimerkiksi
taajuusmuuttajan tai tähtikolmiokäynnistimen, vaatii vain
1,65 neliömetrin lattiapinta-alan.

CBS- ja DBS-sarjojen ruuvipuhaltimien layout on suunniteltu siten, että kaikki huoltotoimenpiteet voidaan tehdä
etupuolelta. Näin nämä kompaktit puhaltimet voidaan
sijoittaa tilaa säästäen rinnakkain.

Virtausteknisesti optimoitu

Entistäkin hiljaisempi

Painehäviöiden välttämiseksi kaikki oleelliset komponentit on jo imupuolella virtausteknisesti optimoitu. Myös
äänenvaimentimilla, ilmansuodattimella ja takaiskuventtiilillä on vaikutusta suuremman tilavuusvirran tuottamiseen
vähemmällä energialla.

Tehokas äänieristys vaimentaa äänieristyskoteloinnin
ansiosta koneäänen. Tämän lisäksi erityiset absorptioäänenvaimentimet alentavat varsinkin nopeussäädettyjen
puhaltimien kohdalla ilmajohtoon siirtyvää ilmansykintää.

Enemmän ilmaa per kilowatti

Kuva: DBS 220 M SFC
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Varustus
IE3-moottori

Sykinnänvaimennin

Siemens-merkkivalmiste; korkean hyötysuhteen omaava Premium Efficiency -moottori (IE3); vakiona kolme
PTC-vastusta tai Pt100; nopeussäädetyissä laitteissa
yhteen sovitettu SFC-taajuusmuuttajan kanssa; moottoreissa, joissa on jälkivoideltavat moottorilaakerit, huoltoa
nopeuttava helposti tavoitettava voitelunippa.

Imu- ja painepuolella laajan taajuusalueen omaavat absorptioäänenvaimentimet prosessi-ilman sykintää vastaan;
putkistojen siirtämän väliaineen äänen voimakas vaimennus.

SIGMA CONTROL 2

Kun PC:n ja SIGMA CONTROL 2:n välille on Ethernet-liitännän kautta luotu LAN-yhteys, WWW-selain on avattu ja
SIGMA CONTROL 2:n IP-osoite ja salasana on syötetty,
voidaan puhaltimen ohjaukseen kirjautua integroidun
WWW-palvelimen kautta. Näytöllä näkyvät reaaliaikaisena
koneen tila, analogisten ja digitaalisten tulojen ajankohtaiset arvot, luettelot varoituksista ja häiriöilmoituksista sekä
paine, lämpötila ja kierrosluku graafisesti esitettyinä. (ks.
kuva alla).

Eri väriset LEDit (vihreä, keltainen, punainen) osoittavat
käyntitilan; selväkielinen näyttö, 30 valinnaista käyttökieltä (myös suomi), kuvakkein varustetut kalvonäppäimet;
täysautomaattinen valvonta ja säätö; liitäntä: Ethernet;
lisäksi valinnaiset kommunikaatiomoduulit seuraaville:
Profibus DP, Modbus RTU ja /TCP, Profinet IO, EtherNet/
IP ja DeviceNet. RFID-lukulaite; WWW-palvelin; KAESER
CONNECT -käyttöliittymä; analogisten ja digitaalisten
tulojen ajankohtaisten arvojen visualisointi; varoitus- ja
häiriöilmoitukset; paine, lämpötila ja kierrosluku graafisesti
esitettyinä. Prosessitietojen, käyttötuntien, huoltojen sekä
varoitus- ja häiriöilmoitusten tallennus SD-kortille; päivitykset SD-kortin avulla.
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KAESER CONNECT

Master/slave-käynti
Kahden saman- tai erilaisen puhaltimen yhdistäminen toisiinsa Ethernetin kautta; automaattinen vuorottelu varallaolon ja käyttövalmiuden välillä käyttötuntien tasaamiseksi;
kahden puhaltimen ohjaus asetettavan kytkentäalueen
puitteissa.

Optimointiin

SIGMA AIR MANAGER 4.0
Kompressorien/puhaltimien sisäinen SIGMA CONTROL 2 -ohjaus ja useamman koneen kattava SIGMA AIR MANAGER
4.0 -hallintajärjestelmä optimoivat puhallinilmatuotannon energiatehokkuuden. Ne voidaan lukuisien liitäntöjen ja kattavan
tietointegraation ansiosta sellaisenaan yhdistää tuotannonohjaus-, kiinteistötekniikka- ja energianhallintajärjestelmiin sekä
teollisuus 4.0 -toimintaympäristöön.

Optimaaliset olosuhteet

Lämmön talteenotto

Jäähdytin

Käyttökohteen asettamien vaatimusten mukaan suunnitellut oheislaitteet
kuten tehokkaat sääsuojasäleiköt
sekä tulo- ja poistoilmakanaviin
asennetut lisäpuhaltimet ja äänenvaimentimet huolehtivat miellyttävästä työskentely-ympäristöstä.

Lämmönvaihtimet jäähdyttävät
prosessi-ilman tehokkaasti myös
korkeissa ympäristölämpötiloissa.
Poistolämmön hyödyntäminen alentaa lämmityksen ja/tai lämminvesituotannon vaatimia primäärienergian
kustannuksia tuntuvasti.

Lämpökytkimellä varustettuna taloudellinen ACA-ilma/ilma-jälkijäähdytin
jäähdyttää puhallinilman luotettavasti
tasolle, joka on vain 10 celsiusastetta ympäristölämpötilan yläpuolella
paine-eron pysyessä minimaalisena.
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Rakenne
CBS, DBS

EBS, FBS

01)		
02)		
03)		
04)		
05)		
06)		

07)		
08) 		
09)		
10)		
11)		
12)		

Ohjausjärjestelmä SIGMA CONTROL 2
Kytkentäkaappi STC tai SFC
Imuilman äänenvaimennin suodattimin
Puhallinlohko SIGMA B
Kiilahihna
IE3 Premium Efficiency -moottori

Paineilman äänenvaimennin
Paineventtiili
Käynnistyksen kevennysventtiili (optio)
Takaiskuventtiili (optio)
Joustava liitoskappale
Äänieristyskotelon tuuletin

Kuvat
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CBS/DBS

EBS

FBS

HBS

Tekniset tiedot
Ylipaine

Malli

*)

Maks.
paine-ero

Maks.
tilavuusvirta *)

Maks.
moottorin
nimellisteho

Paineputken
liitäntä

Mitat kytkentäkaapin kanssa
LxSxK

DN

mm

Maks.
massa

mbar

m³/min

kW

CBS 120 L SFC

650

12,6

18,5

CBS 120 M SFC

1100

12,5

22

CBS 120 L STC

650

10,3

18,5

CBS 120 M STC

1100

10,2

22

740

DBS 220 L SFC

650

23

30

820

DBS 220 M SFC

1100

22

37

DBS 220 L STC

650

19

22

DBS 220 M STC

1100

18

37

850

EBS 380 L SFC

650

38

45

1400

EBS 380 M SFC

1100

37

75

EBS 380 L STC

650

36,5

45

EBS 380 M SFC

1100

36

75

1600

FBS 660 L SFC

650

67

75

1850

FBS 660 M SFC

1100

66

110

FBS 660 L STC

650

66

75

FBS 660 M STC

1100

65

110

HBS 1600 L SFC

650

160

200

HBS 1600 M SFC

1100

160

250

kg
730

80

100

150

200

750

1110 x 1370 x 1670

720

850

1110 x 1480 x 1670

1940 x 1600 x 1700

2250 x 1950 x 1900

800

1600
1400

2200
1850
2200

300

2065 x 3715 x 2225

5900
6000

Suoritusarvot: ISO 1217 Liite C (STC-versio), Liite E (SFC-versio)

Yksilöllistä suunnittelua yksityiskohtia myöten
KESS-energiansäästöjärjestelmän (KAESER Energy Saving System
4.0) avulla voimme nykyaikaista tietotekniikkaa hyödyntämällä suunnitella täsmälleen yrityksenne tarpeita vastaavan puhallinkokoonpanon
niiden tietojen pohjalta, jotka on kerätty kehittämällämme ADA 4.0
-analyysillä (Air Demand Analysis 4.0). KAESERin suunnittelemat
puhallinjärjestelmät ovat tehokkaita ja varmistavat, että käyttökohteessanne puhallinilmaa on aina saatavissa oikea määrä oikeaan aikaan.
Puhaltimet mitoitetaan ja käyntitavat määritellään jokaisen yrityksen
yksilöllisen ilmantarpeen mukaan. Näin varmistetaan puhallinilman
luotettava saanti ja järjestelmän taloudellisuus.
Myös Te voitte hyödyntää asiantuntemustamme ja osaamistamme
antamalla puhallinasemanne suunnittelun KAESERin tehtäväksi.
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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
Sähköposti: info.finland@kaeser.com – www.kaeser.com
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P-970FI Oikeus teknisiin muutoksiin pidätetään. .1/19

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

