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Kompressori KS 97 omadused
ENDURO® kompressoriüksus

Töökindlus ja efektiivsus on meie ENDURO®
kompressoriüksuste tugevad küljed, mis on mitme
aastakümne pikkuse tootmisprotsessi arendamisele
suunatud uurimistöö tulemus.

Gardner Denveris pööratakse suurimat tähelepanu
kompressoriüksuste tootmisele ja testitakse ning
jälgitakse iga oma toodet. Meie
kompressoriüksuste ENDURO® põhikomponenti –
rootorit kontrollitakse täpselt ja põhjalikult ning
mõõdetakse arvutiga juhitava mõõtesüsteemiga.
Meie kompressoriüksuste kvaliteeti hinnatakse
kaasaegsete 3D mõõtesüsteemidega, mis on
paigaldatud spetsiaalsesse jälgitava temperatuuriga
keskkonda.

AirSmart™ juhtseade – suruõhuseadmete
juhtimiseks teie tehases

AirSmartTM elektrooniline juhtseade reguleerib
kompressori kõiki seadeid ja võimaldab seega
muuta kompressori tööparameetreid. Juhtseadmel
on neljarealine ekraan menüü ja puutetundlike
nuppudega lihtsaks navigeerimiseks. Kaks rida
tööandmetega nagu rõhk, temperatuur, töötunnid
jne ning ülejäänud kaks rida näitavad rikete
hoiatusteateid koos varuosasoovitustega ja
andmeid lähima tehnilise teenindustöökoja kohta.

Järgmised muutujad on määratud juhtseadmega.

• Võrdlusrõhk, töörõhud

• Hooldusvälbad

• Programmeeritavad 
sisendid/väljundid

• Tööparameetrid

• Hoiatuste ja seiskumise
piirväärtused

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.

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.

CHAMPION | SURUÕHUTEHNOLOOGIAD



3

Põhikomponendid

• ENDURO® Plus kruvi

• Imifilter

• Täht-kolmnurkkäivitus

• Kaitserelee

• Võimsuse automaatjuhtimine

• Elektrooniline juhtseade (AirSmart)

• Sisse/väljalülitamise lüliti koos avariinupuga

• IP55, klass F elektrimootorid

• Pöörlemissuuna kontrollimine

• Õlitaseme jälgimine

• Elektropneumaatiline imiklapp

• Automaatse pingutussüsteemiga rihmülekanne

• Ohutusseadised:
- mootori ülekuumenemise vältimiseks
- kompressori ülekuumenemise vältimiseks
- kompressori ülerõhu vältimiseks (kaitseklapp)

• Hoiatussignaalid:
- vale pöörlemissuund
- mootori ülekoormus
- kompressori liigtemperatuur, hoiatus

temperatuuril 105 °C, seiskamine
temperatuuril 110 °C

- standardsed hooldusvälbad

• Näidikud:
- rõhk
- temperatuur
- tunniloendur, mis näitab tundide

koguarvu töötamise ajal ja täiskoormusel

• Epoksüpulbervärv

• Väljundsuruõhu
jahutus

• Termostaatventiil

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.
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Täpsemate andmete saamiseks võtke ühendust
kohaliku müügiesindusega. 

Tehnilisi muudatusi tehakse ilma ette teatamata.
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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. Champion suudab tagada
varuosade kiire tarnimise süsteemi erinevate
vajaduste jaoks.

Müügijärgne hooldus

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

Hooldus on lihtsam kui kunagi varem

Mudel Viited
FAD1) IP 55

klass F
Nimirõhk Müratase Volt Kaal

VÄLJA 
BSP

m3/min cfm kW bar dB(A)2) Hz kg Pikkus Laius Kõrgus D

KS 97 CMP1031282 9,65 341 55 7,5 76
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1100 1130 1350 1500 11/2"G

KS 97 CMP1031283 9,50 336 55 8,5 76 1100 1130 1350 1500 11/2"G

KS 97 CMP1031284 8,30 293 55 10 76 1100 1130 1350 1500 11/2"G

KS 97 CMP1031285 6,75 239 55 13 76 1100 1130 1350 1500 11/2"G

Tehnilised andmed

* 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.

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.

Mõõdud
P x L x K mm

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


