
TÖÖSTUSSEADMETE RÜHM

Kruvikompressorid
30– 45 kW

KSA fikseeritud kiirusega, KSV muudetava kiirusega seeria

Nutikas ja mõistliku hinnaga
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CHAMPION | SURUÕHUTEHNOLOOGIAD

Kõrge efektiivsusega
kruvikompressorid
GD 4 kruvikompressoriüksus

Uus GD 4 kompressoriüksus on meie 50-aastase tehnoloogiliste oskuste pideva parendamise poliitika tulemus.
Meie ettevõttes pööratakse suurimat tähelepanu kruvi-kompressoriüksuste tootmisele ja testitakse ning jälgitakse
iga oma toodet. Meie kompressoriüksuste GD 4 põhikomponenti – rootorit kontrollitakse täpselt ja põhjalikult
ning mõõdetakse arvutiga juhitava mõõtesüsteemiga.

Kõrge efektiivsusega jahutussüsteem ümbritseva
keskkonna temperatuurile kuni 45 °C
Ühendatud radiaatori ja TSENTRIFUGAALSE ventilatsioonisüsteemi

õige dimensioonimine tagab õhu-/õlisegu ja toodetava suruõhu

optimaalse jahutamise temperatuuril, mis on ainult 8–10 °C kõrgem

ümbritseva keskkonna temperatuurist.

Müratase

Õhuvoolu sobiv suunamine tagab minimaalse mürataseme, mis on
soodne keskkonnale ja seadme kasutajatele. See tagab ka
optimeeritud jahutuse.

Juhtseade Air Basic 2

Seda elektroonilist juhtseadet on lihtne kasutada ja see võimaldab
kompressorit täielikult juhtida. Kontrollitavate komponentide hulka
kuuluvad täht-kolmnurklülitusega mootor, pöörlemissuund, sisse- ja
väljalülitamine koos automaatse rõhu alt vabastamisega seadme
seiskamisel, kõik kaugjuhtimispuldid, kõik kaitse- ja hoiatusmärguanded
lisaks kõikidele tavahooldusega seotud teadetele.

Lihtne paigaldada

Alusele kinnitatud struktuur ohutuks ja lihtsaks käsitsemiseks ilma
ankurdamise vajaduseta. Elektriühendused kulgevad läbi klemmiploki
elektrikapis, millele on väga kerge ligi pääseda. Jahutuskontuuri jaoks
on korpuse kaanes ava, et võimaldada kuuma õhu loomulikku liikumist
ja vähendada jahutustorustiku üldmõõtmeid.

Kehtib KSA 37-45 ja KSV 30-45 kohta
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Tehnilised andmed

Väikesed hoolduskulud

Paneelstruktuur tagab lihtsa juurdepääsu igast küljest. Regulaarselt hooldust vajavatele
komponentidele (õhupaak, õlipaak, õhu-/õlieraldi, rihmad, õli lisamine ja tühjendamine) on
kõikidele juurdepääs samalt küljelt.

Automaatse pingutussüsteemiga rihmülekanne
Varustatud POLY-V rihmaga, millel on automaatne

pingutussüsteem, suur paindlikkus, minimaalne läbimõõt, sobiv

suurele kiirusele ja peab vastu 20 000 töötundi, on müra- ja

hooldusvaba.

Imiklapp

Parema mehhaanilise
efektiivsuse tagab uudse
vertikaalse konstruktsiooniga
imiklapp. Sisseimatav õhk liigub
läbi sirge toru, mis tagab
väiksema koormuskao. Sisse- ja
väljalülitamist ning
tühjendamist kontrollib
magnetventiil.

See ventiilitüüp on spetsiaalselt
loodud komponentide arvu
minimeerimiseks, et tagada
pikk kasutuskestus ja väike
hooldusvajadus.

Elektriline juhtpaneel

Täht/kolmnurkkäivitus juhitava
töörõhuga läbi rõhuanduri ja
parimate turul saadaolevate
elektriliste komponentide

Kehtib KSA 37-45 ja KSV 30-45 kohta

Kehtib ainult KSA mudelitele

* Õhuvooluhulk on mõõdetud standardite ISO 1217, väljaanne 4, LISA E – 2009 ja testimisreeglistiku / Pneurop/Cagi PN 2 CPTC2 kohaselt järgmise
töörõhu korral: 7 bar versioonid rõhul 7,5/8/8,5 bar; 9 bar versioonid rõhul 10 bar; 12 bar versioonid rõhul 13 bar.

** Mürarõhutase on mõõdetud standardi ISO 2151 ja ISO 3744 kohaselt 1 m kaugusel vabal alal.
HOIATUS. Sisetingimustes kasutamise korral võib müratase suureneda 6–10 dB (A) võrra heli peegeldumise tõttu seintelt.

Mudel Viide
FAD1) Nimirõhk

IP55
klass F 

Müratase 
Tase

Kaal
Mõõtmed,

mm
Väline

BSP

m3/min bar kW dB (A) kg A B C D

KSA 30 CMP1110088 5,00 7,5

30 71 640 1150 1150 1610 1"KSA 30 CMP1110089 4,19 10

KSA 30 CMP1110090 3,43 13

KSA 37 CMP1110091 6,35 7,5

37 68 784 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSA 37 CMP1110092 5,65 10

KSA 37 CMP1110093 4,71 13

KSA 45 CMP1110094 7,01 7,5

45 72 800 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSA 45 CMP1110095 6,10 10

KSA 45 CMP1110096 5,20 13
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Õige reageering muutuvale
õhuvajadusele

KSV

AirSmartTM juhtseade, mis juhib teie
suruõhusüsteemi

Elektrilised komponendid

KSV-seeria seadmete varustust täiendab parim turul saadaolev elektriliste
komponentide komplekt, k.a IP 55 elektrimootorid (klass F).

AirSmartTM juhtseade

Täielik, lihtne ja intuitiivne. Koos meie muunduriga pakub see
suurepärast energiasäästu.

Muundur

Meie ulatuslike kogemuste tulemus on piisavalt suur ja töökindel.

Lihtsus
AirSmartTM juhtseade on
konstrueeritud selleks, et teha
ajami sagedusmuunduri
kasutamine lihtsamaks. Meie
kompressori kasutamiseks ei pea
te olema ajami
sagedusmuundurite ekspert.
Juhtseade hoolitseb üksikasjade
eest ja reguleerib automaatselt
kompressori jõudlust vastavalt
õhusüsteemi muutuvale
tarbimisele, säästes sel moel
energiat. Töörõhu muutmine on
väga lihtne.

Andmeside ja
järjestamine
Valikuline andmesidemoodul
võimaldab KSV seeria seadmetel
suhelda omavahel ja teiste
kompressoritega süsteemi
efektiivsuse optimeerimiseks.
See ei ole mitte ainult tunni
tasakaalustamine, sisse/
väljalülituse järjestamisskeem.
Meie juhtseade võimaldab
süsteemil efektiivsust tõeliselt
optimeerida, sest teab teiste
seadmete suutlikkust ja
koordineerib nende tööd.

Täpsem ekraan
Juhtseadmel on neljarealine
ekraan menüüde ja
puutetundlike nuppudega
lihtsaks navigeerimiseks. Kaks
rida tööandmete näitudega
nagu rõhk, temperatuur,
töötunnid jne ning ülejäänud
kaks rida näitavad nõuandeid,
seiskamisteateid ja hoolduse
kontktandmeid.

Tehnilised andmed
Mudel Viide

FAD1) Nimirõhk IP55
klass F 

Müratase 
Tase

Kaal Mõõtmed, mm Väline BSP

max min bar kW dB (A) kg A B C D

KSV 30 CMP1110088V 5,09 1,14 7,5

30 63 760 1150 1150 1610 1"KSV 30 CMP1110089V 4,48 0,90 10

KSV 30 CMP1110090V 3,76 0,54 13

KSV 37 CMP1110091V 5,91 1,39 7,5

37 64 820 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSV 37 CMP1110092V 5,01 1,04 10

KSV 37 CMP1110093V 4,26 0,74 13

KSV 45 CMP1110094V 6,89 1,76 7,5

45 65 836 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSV 45 CMP1110095V 6,29 1,44 10

KSV 45 CMP1110096V 5,24 1,05 13

* Õhuvooluhulk on mõõdetud standardite ISO 1217, väljaanne 4, LISA E – 2009 ja testimisreeglistiku / Pneurop/Cagi PN 2 CPTC2 kohaselt järgmise
töörõhu korral: 7 bar versioonid rõhul 7,5/8/8,5 bar; 9 bar versioonid rõhul 10 bar; 12 bar versioonid rõhul 13 bar.

** Mürarõhutase on mõõdetud standardi ISO 2151 ja ISO 3744 kohaselt 1 m kaugusel vabal alal.
HOIATUS. Sisetingimustes kasutamise korral võib müratase suureneda 6–10 dB(A) võrra heli peegeldumise tõttu seintelt.

Kehtib ainult KSV mudelitele

Kehtib ainult KSV mudelitele



Õige lahendus säästab teie raha

Suruõhk ei tule tasuta ja see mõjutab oluliselt

tehase tootlikkust. Vale suruõhusüsteem on kulukas

– liigse energia, remondi- ja hoolduskulude,

seisuaja, suruõhu halva kvaliteedi, lubamatult suure

mürataseme ja muu tõttu. Süsteemi disain ja

kompressori valik on olulised otsused, millel on

pikaajalised tagajärjed.

Kompressori energiakulu näide

Tulemuseks on äärmiselt vaikne ja keskkonnahoidlik kompressor, millel

on väike voolutarve ja kergesti taaskasutatavad materjalid.

= energiasääst ja väiksem keskkonda reostav CO
2
-heitmekogus.

Nimivõimsus,
kW

Kasutuskulud aastas (5000 tundi), kui kWh maksab (€)

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

30 9,000 € 12,000 € 15,000 € 18,000 € 21,000 € 24,000 €

37 11,100 € 14,800 € 18,500 € 22,200 € 25,900 € 29,600 €

45 13,500 € 18,000 € 22,500 € 27,000 € 31,500 € 36,000 €

Märkus. Töötunnid, arvestades kahe 8-tunnise vahetusega, 6 päeva
nädalas.
Nimivõimsusel põhinevad arvutused.

KSV
Võimaldab säästa märkimisväärselt energiat
vähemalt 25% ulatuses energiakuludest

Hooldus on lihtsam kui kunagi varem

Kiire ja lihtne hooldus
Need kompressorid on projekteeritud selliselt, et
hoolduspunktidele on lihtne juurde pääseda. Kõikidele
hoolduspunktidele täieliku juurdepääsu võimaldamiseks saab
kõik paneelid konstruktsioonis kergesti eemaldada. Väiksem hulk
liikuvaid osi vähendab ka hoolduskulusid.

Hooldusvõrk
Meie suur volitatud Championi müügiesinduste võrgustik on alati teie teenistuses, et tagada teie
kompressori sujuv töö ja tagada varuosade kiire tarnimine süsteemi erinevate vajaduste jaoks.

Müügijärgne teenindus
Champion pakub täieliku valiku müügijärgseid teenuseid kõigi kliendi nõuete täitmiseks.
Originaalvaruosade kasutamine tagab klientide aja ja raha säästmise kompressori kogu kasutuskestuse
vältel.

Muudetava kiirusega kompressor: üks nutikas lahendus
Muutuva kiirusega kompressorid suudavad efektiivselt ja usaldusväärselt kohanduda muutuva
suruõhuvajadusega, mis iseloomustab enamikku tehaste suruõhusüsteeme. Nende kompressorite töökiirus
suureneb ja väheneb, et kohandada suruõhuvarustust vastavalt muutuvale nõudlusele.

Õigelt muutuva kiirusega kompressor õiges rakenduses tagab olulise energiasäästu ja stabiilse, ühtlase
suruõhuvarustuse.

Ostukulud
8%

Hooldus-, remondi- ja
korrashoiukulud 6%

Energiakulud
86%

86%

8%
6%
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Täpsemate andmete saamiseks võtke ühendust kohaliku 
müügiesindusega.

Tehnilisi muudatusi tehakse ilma ette teatamata.

Autoriõigus 2015 Gardner Denver.  G7 13.GB.08/15.CI

champion.eu@gardnerdenver.com 
www.championcompressors.eu

Õhumeistri OÜ
Kadaka tee 131
12915 Tallinn
Tel: 654 66 71; 50 30 188
ohumeister@airmaster.ee
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