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Elektrooniline kondensaadi äravool
Seeria ECO-DRAIN
kompressori tootlikkusele kuni 1700 m³/min

www.kaeser.com

Seeria ECO-DRAIN
Elektrooniline kondensaadi äravool
Korrosiooni ning tõrgete ennetamiseks kogu kompressorjaamas tuleb suruõhu tootmisel paratamatult tekkiv
kondensaat kõikidest kogunemiskohtadest edukalt välja juhtida. Selle tähtsa ülesande jaoks sobivad
KAESER-KOMPRESSOREN ECO-DRAIN kondensaadi äravoolu süsteemid, mis on tasemest sõltuvalt elektrooniliselt juhitavad.

Kadudeta kondensaadi ärajuhtimine

Süsteemikomponent ECO-DRAIN

ECO-DRAIN kondensaadi äravoolu süsteemid tagavad
usaldusväärse ja kindla kondensaadi äravoolu ilma
rõhukadusid tekitamata. Ka tugevalt kõikuva kondensaadi kogunemise puhul, näiteks kõrge mustuse ja
õli osakaalu puhul töötavad need usaldusväärselt ja
kindlalt.

Kvaliteetsetest kompressoritest ning töötlemisseadmetest koosnevad suruõhusüsteemid vajavad kvaliteetseid ning usaldusväärseid kondensaadi äravoolu
lahendusi. Need tuleb tõrgeteta kogu süsteemiga
siduda, et nii kompressori juhtsüsteem (SIGMA
CONTROL 2) kui ka masinateülene juhtsüsteem
(SIGMA AIR MANAGER 4.0) enda signaale saaksid ning nii tööohutuse kui ka tasuvuse tagamiseks
kiiresti reageerida saaksid.

Tööstuslik standard
Kõrge kvaliteet, kindlus ning usaldusväärsus tagavad
ECO-DRAIN-i sobivuse tööstuslikuks püsivaks kasutamiseks. Lisaks pakub KAESER-KOMPRESSOREN
iga vajaduse jaoks sobivat ECO-DRAIN süsteemi,
näiteks agressiivse kondensaadi, külmumisohuga piirkondade, kõrgsurve- ja vaakumkasutuse ning kõikide
teiste mõeldavate rakendusalade jaoks.

Suruõhuvõrk

Kondensaadi äravool

ECO-DRAIN

AQUAMAT

Kõikides suruõhusüsteemis olevates kondensaadi kogumistorudes peab olema usaldusväärne kondensaadi äravool.
Selle jaoks on kõige parem kasutada elektrooniliselt reguleeritavad kondensaadi äravoolu süsteemi.
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Kindel kondensaadi äravool ilma
rõhukadudeta

Joonis: ECO-DRAIN 31
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Seeria ECO-DRAIN
Kindel kondensaadi äravool ilma
rõhukadudeta

„Klikiga“ lahendus

Integreeritud juhtelektroonika

ECO-DRAIN 30, 31 ja 32 hooldus on lihtne ja ülikiire:
Ühe „klikiga“ on vahetatav hooldeelement elektroonikaüksusest eemaldatav, iga hooldeelement on 100%
tiheduse ja töökorra suhtes kontrollitud.

Tänu intelligentsele juhtelektroonikale avaneb ja
sulgub klapi membraan nii täpselt, et välja juhitakse
ainult kondensaat, mitte suruõhk. See takistab rõhukadusid ning säästab energiat. Kõik elektroonilised
komponendid on pritsmekindlad.

Enesekontroll

Kvaliteetne tasemeandur

Kondensaadi äravoolu tõrke korral avaneb
ECO-DRAINi ventiil lühiajaliselt üheks minutiks. Kui
see tõrget ei lahenda, järgneb teade ja ventiil avaneb
iga 4 minuti järel 7,5 sekundiks. Kui ummistus on
välja juhitud, lülitub ECO-DRAIN normaalolekusse
tagasi.

Kvaliteetne mahupõhine tasemeandur on kondensaadi kindla ja usaldusväärse äravoolu aluseks.
Andur ei kulu töötamisega. Ka suure mustusetaseme
ning puhta õli puhul töötab äravool usaldusväärselt.
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Tehnilised andmed
Mudel

Rõhk
min. /
max

kliima- Kompressori max
tsoon 1) jõudlus vastavalt
kliimatsoonile
1/2/3

bar(ü)

Kasutus- potentsiaalivaba
valdkonnad
kontakt
Kondensaat 3)

Kuivati
max jõudlus
1/2/3

Filtri
jõudlus 2)
max
1/2/3

m3/min

m3/min

m3/min

a/b

Mõõtmed
L×S×K

Mass

mm

kg

ECO-DRAIN 30

0,8/16

1/2/3

3/2,5/1,5

6/5/3

30/25/15

a/b

-

164 × 65 × 118

0,8

ECO-DRAIN 31

0,8/16

1/2/3

6/5/3,5

12/10/7

60/50/35

a/b

•

179 × 74 × 130

0,9

ECO-DRAIN 32

0,8/16

1/2/3

12/10/7

24/20/14

120/100/70

a

•

211 × 74 × 157

1,6

ECO-DRAIN 32 CO

0,8/16

1/2/3

12/10/7

24/20/14

120/100/70

a/b

•

211 × 74 × 157

1,6

ECO-DRAIN 12

0,8/16

1/2/3

8/6,5/4

16/13/8

80/65/40

a

•

158 × 65 × 141

0,8

ECO-DRAIN 12 CO

0,8/16

1/2/3

8/6,5/4

16/13/8

80/65/40

a/b

•

158 × 65 × 141

0,8

ECO-DRAIN 13

1,0/16

1/2/3

35/30/20

70/60/40

350/300/200

a

•

212 × 93 × 162

2,0

ECO-DRAIN 13 CO

0,8/16

1/2/3

35/30/20

70/60/40

350/300/200

a/b

•

212 × 93 × 162

2,0

ECO-DRAIN 14

0,8/16

1/2/3

150/130/90

300/260/180

1500/1300/900

a

•

252 × 120 × 180

2,9

ECO-DRAIN 14 CO

0,8/16

1/2/3

150/130/90

300/260/180

1500/1300/900

a/b

•

252 × 120 × 180

2,9

ECO-DRAIN 16 CO

0,8/16

1/2/3

-

a/b

•

260 × 280 × 280

5,9

ECO-DRAIN 12 CP PN 63 4)

1,2/63

1/2/3

8/6,5/4

16/13/8

80/65/40

a/b

•

146 × 65 × 141

0,9

ECO-DRAIN 13 CO PN 25 4)

1,2/25

1/2/3

35/30/20

70/60/40

350/300/200

a/b

•

197 × 93 × 162

2,2

1700/1400/1000 3400/2800/2000

Elektritoide

95…240
VAC ±10%
(50…60 Hz) /
100…125
VDC ±10%

230 V /
1 faas /
50-60 Hz

Kliimatsoon: 1 = kuiv/jahe (Põhja-Euroopa, Kanada, Põhja-USA, Kesk-Aasia); 2 = mõõdukas (Kesk- ja Lõuna-Euroopa, osa Lõuna-Ameerikast, Põhja-Aafrika);
3 = niiske (Kagu-Aasia rannik, Kesk-Ameerika, Okeaania, Amazonas, ja Kongo nõgu)
2)
paigaldatud pärast kuivatamist
3)
a = kondensaat vedelikjahutusega kompressoritest, b = agressiivne kondensaat
4)
kõrgrõhu süsteemides kasutamiseks
1)

► kõikide mudelite jaoks kehtib temperatuurivahemik +1 °C kuni +60 °C

Lisavarustus
Mudelitele alates ECO-DRAIN 12-st

Küte
Kaitseb ECO-DRAIN-i külmumise eest; termostaadiga reguleeritud; ümbritsev temperatuur kuni - 25 °C; (ei sobi 63 baarise
kõrgrõhulahenduse jaoks). Elektriühendus: 230 V / 1 faas / 50 – 60 Hz, max 125 W; tarnekomplektis: Kütteelement, ühendusadapter, lametihendid.

Torupealne küte
Kaitseb kondensaadi välja- ja eemalejuhtimise torusid külmumise eest, temperatuurivahemik - 25 kuni + 60 °C; võimsus:
10 W/jm; kohapeal paigaldatav, tarnekomplektis: Klemmikarp, soojenduskaabel.
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Ülesehitus

Sisenemisava
Kogumisanum
Tasemeandur
Magnetventiil
Klapi membraan
Eeljuhiku toru
Klapi pesa
Väljalasketoru
Näide: ECO-DRAIN 31

Kondensaat pääseb sisenemisava (1) kaudu kogumisanumasse (2).
Mahupõhine tasemeandur (3) teavitab maksimaalse täitumistaseme saavutamisest väljalaske juhtimissüsteemi. See avab magnetventiili (4) ja sellega omakorda
eeljuhiku toru (6). Sellest tekkiv rõhu tasakaalustamine viib ventiilimembraani

(5) avanemiseni. Kondensaat voolab kogumisnõust väljalasketoru (8) kaudu anumast välja. Niipea kui kogumisnõus olev kondensaadi tase on jõudnud minimaalsele tasemele, sulgeb juhtimissüsteem magnetventiili. Selle tagajärjel muutuvad
membraanile mõjuvad rõhud, mistõttu sulgeb vedru membraani uuesti.

Vaated
ECO-DRAIN 30 / 31

ECO-DRAIN 32

ECO-DRAIN 12

G½
G½

G½

ø 8-10 mm

ø13 mm

ø 13 mm

ECO-DRAIN 13

ECO-DRAIN 14

ECO-DRAIN 16

G¾
G½

G¾

G¾

G½
G½

G1

G¾

ø13 mm

ø13 mm
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KAESER

– kodus kogu maailmas

Ühe suurima kompressoritootjana on ﬁrma KAESER KOMPRESSOREN esindatud kogu maailmas: Rohkem kui 100 riigis hoolitsevad ﬁliaalid ja partnerﬁrmad selle eest, et kõige kaasaegsemad, töökindlamad ja ökonoomsemad suruõhusüsteemid oleks
klientidele kättesaadavad.
Kogenud spetsialistid ja insenerid annavad igakülgset nõu ja individuaalseid, energiasäästlikke lahendusi suruõhu kasutamise
kõigis valdkondades. KAESERi rahvusvahelise kontserni globaalne arvutivõrk tagab kõigile oma klientidele kogu maailmas juurdepääsu süsteemi tarnija oskusteabele.

KAESER KOMPRESSORID

Kesk tee 23 – Jüri – Rae vald – 75301 Harjumaa – Eesti
Tel. +372 6064290 – Faks +372 6064297 – E-mail: info.estonia@kaeser.com – www.kaeser.com

P-741EF Võimalikud tehnilised muudatused! .2/20

Lisaks sellele tagab teine globaalne võrgustik – meie hästiorganiseeritud hooldusorganisatsioon – KAESERi toodete maksimaalse
kättesaadavuse kogu maailmas.

