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Natuke „TE
kompressorid proffidele ja oskustöölistele
Seeria i.Comp 3
Tootlikkus kuni 160 l/min
Rõhk kuni 11 bar

www.kaeser.com
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Seeria i.Comp 3

Võimaluste summa teeb selle
„TEISTSUGUSEKS“
Tänu uuele ajamikontseptsioonile annab seade i.Comp 3 ainult niipalju suruõhku, millist nõutakse või mida töö teostamiseks
vajatakse. Veel üheks suureks eeliseks on see, et suruõhumahutit ei ole tarvis, seeläbi muutub seade i.Comp 3 kergemaks
ja kompaktsemaks ning on seega ideaalne ehitusplatsidel rakendamiseks. Esmaklassilised materjalid ning hoolikas töötlus
tagavad aastatepikkuse ökonoomse ja usaldusväärse käitamise.
Tänu KAESERi tööstuslikule pädevusele (kõrge kvaliteediga detailid, pikk kasutuskestus, suur kättesaadavus, 100% valmistatud Saksamaal) on seade i.Comp 3 oskustööliste kompressor tööstusele kõlbliku kvaliteediga – just tõeline KAESERi
kompressor.

Täppistootmine

Peaaegu hooldusvabad

Kogemused enam kui 60 aasta pikkusest täppismasinate
ehitusest ja moodsad töötlemismeetodid tagavad sõna
otseses mõttes KAESERi kvaliteedi.

Seadme i.Comp 3 kompressor on õlivaba. See teeb seadme i.Comp 3 eriti kergesti hooldatavaks. Õlitaseme kontroll
ning seetõttu ka juurdelisamine ja loomulikult iga-aastane
õlivahetus langevad ära. Lisaks sellele ei satu õli tihendatud õhku ja seega ei teki ka õliga saastunud kondensvett.
Seadme i.Comp 3 hoolduskulud on sel põhjusel väga
väikesed.

Me kasutame ülimat hoolsust mitte üksnes kompressoriplokkide tootmisel, vaid ka kompressoriseadmestike
kokkupanemisel.

Taibukas lahendus suurema tõhususe tarbeks
Seadmel i.Comp 3 toimub kokkusurutava õhu sissetõmme
läbi kolvipõhja. Tänu sellele konstruktsioonilisele nipile
saab realiseerida selgesti suuremaid klappide ristlõikeid.
Tulemuseks on väljapaistev täitumistase ja väga madal
kompressiooni temperatuur silindris ning sellega seotult
suurim tõhusus ja pikk kasutuskestus.

Igakülgselt kindlad
KAESERi oskustööliste kompressorid on kvaliteettooted,
mis on „Valmistatud Saksamaal“. LwA, VDE ja CE märgistega vastavad need kõigile õigusaktidega kehtestatud
eeskirjadele. Seeläbi olete teie kui kasutajad kindla poole
peal.

Valmistatud Saksamaal
Iga seade i.Comp 3 töötab KAESERi kompressoriplokiga, mis on „Valmistatud Saksamaal“. Kompressoriplokke
valmistatakse KAESERi kolbkompressorite tootmiskeskuses Coburgi tehases, kus monteeritakse ja kontrollitakse
ka tervikseadmestikke. Kõrge kvaliteediga materjalid ja
hoolikas montaaž garanteerivad kõrge õhujõudluse ning
pika kasutuskestuse.
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Natuke „TEISTSUGUNE“ oskustööliste
kompressor

i.Comp Control

Mootor

Juhtsüsteem i.Comp Control töötati välja spetsiaalselt nende natuke teistsuguste oskustööliste kompressorite jaoks.
See registreerib integreeritud reguleerimismahul oleva
REAALSE rõhusignaali ja kohandab seega kompressori
pöörete arvu täpselt vajamineva rõhu järgi. Vajaminevat
rõhku saab juhtsüsteemist nooleklahvide abil lihtsasti ja
mugavalt täpselt seadistada. Kui päevakorras on hooldus, siis signaliseeritakse sellest vastava hooldusnäidiku
kaudu. Tänu selgele sümbolite keelele saab süsteemi
i.Comp Control lihtsasti ja intuitiivselt käsitseda.

Seadme i.Comp 3 uus ajamikontseptsioon ühendab endas
terve hulga eeliseid. Nii annab see vajadusele vastavalt võimsuse, selleks et nõutud suruõhuvajadus katta.
Ehitusplatsi jaoks on väga tähtis, et kompressor käivituks
ka 150 m pikkuse toitekaabli maksimaalse pikkuse puhul.
Lisaks sellele tõuseb mootor esile väga madalate käivitusvoolude ja võrgu kõrge koormatuse tõttu ning realiseerib
seeläbi mootori väga kõrge kasuteguri.

11
bar
Kompaktsed ja kerged

Püsivalt 11 bar

Suruõhumahutist loobumine osutub võimalikuks alles tänu
täiesti uue ajamikontseptsiooni rakendamisele. Seega
saab kompressorit vähese kaalu ja väikese mahu juures
perfektselt MOBIILSELT rakendada. Seade i.Comp 3
tõuseb esile vähese kaalu, lihtsa käsitsemise ja ergonoomilise kujunduse tõttu suure võimsustiheduse juures.

Seadet i.Comp 3 saab püsivalt käitada maksimaalse ülerõhu 11 bar juures. Harjumuspärane KAESERi tööstuskvaliteet tagab siin soovitud käitamiskindluse.
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Kompressorid i.Comp 3
suse ja suure tootlikkuse
vad need kompaktse ja
tõttu kõige paremini mob
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Seade i.Comp 3 tõuseb selles versioonis oma ergonoomiliselt kujundatud korpuse ja oma vähese,
ainult 25 kg kaalu tõttu esile suurepärase kaasas
kande mugavuse tõttu.

		

Suurepärane kandemugavus

			

Ergonoomiliselt kujundatud korpus

			

Saab probleemideta kõikjale kaasa võtta

Joonis: i.Comp 3
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3 veenavad oma robuste tõttu. Seejuures sobikäepärase kujunduse
biilseks rakendamiseks.

umahutit

bar

bleemideta tööle ka 150 m
aabli puhul
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Mobiilne seade i.Comp 3 sobib suurepäraselt pikemate vahemaade läbimiseks. Rataste teostus
on robustne ja „maastikukõlblik“. Kompressor on
ruumisäästev ja lamavas asendis transporditav.

		

Lamavas asendis transporditav

			

Transportimisel ruumisäästev

			 Sobib kõige paremini pikkade teede
			 läbimiseks

Joonis: i.Comp 3
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Mitte kunagi enam probleeme kondensveega
Tekkiv õlivaba
kondensvesi aurustub
innovaatilise lahenduse
abil automaatselt jäägitult.

Väga madalad kulutused hooldusele
Seadme i.Comp 3 kompressor on õlivaba. See teeb seadme i.Comp 3 eriti kergesti
hooldatavaks. Õlitaseme kontroll ning seega
ka juurdelisamine ja iga-aastane õlivahetus
langevad ära. Lisaks sellele ei satu õli
tihendatud õhku ja seetõttu ei teki ka
õliga saastunud kondensvett.
Seadme i.Comp 3 hoolduskulud
on seepärast väga väikesed.

i.Comp 3
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Üks kõige jaoks
Klammerdamine – kiiresti ja kindlalt
Klammerdamine säästab aega ning on ennekõike kilede,
võrkude ja kangaste kinnitamise puhul möödapääsmatu.
KAESERi oskustööliste kompressor i.Comp 3 annab selleks alati vajadusele vastavat suruõhku. Nii läheb klammerdamine ehitusplatsil peaaegu iseenesest.

Värvimistööd
Sobib väga hästi kohapealseteks
värvimistöödeks, nagu näiteks puidust
ehituselementide värvimiseks või
teraskonstruktsioonide osade värvimiseks.
See kompressor on ideaalne ehitusplatsidel rakendamiseks. Seadmega
i.Comp 3 ollakse väga paindlikud ka
keerukate värvimistööde puhul. Seade
i.Comp 3 annab sobiva suruõhu kvaliteedi.

Professionaalne vuukimine
Silikoonitööd peab teostama mitte
üksnes täpselt, vaid ka sujuvalt. Et
teil seejuures õhk otsa ei lõppeks,
aitab teid suruõhu püsiva tootlikkusega oskustööliste kompressor
i.Comp 3, selleks et vuugid kiiresti ja
efektiivselt sulgeda.

Pinnakatete lihtne mahakoorimine
Põrandakatete mahakoorimiseks suruõhupihusti abil sobib
seade i.Comp 3 suurepäraselt. Aga mitte üksnes selleks,
kõigiks siseehituse alasteks töödeks, mille puhul on püsiv
suruõhuvajadus, on seeria i.Comp 3 esimeseks valikuks.
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Individuaalselt kasutatavad paljude
OEM rakenduste jaoks
Tööstuslik filterpuhastus
Filterpuhastus toimub äratõmbeseadmestikus oleva filtri hootise suruõhuga survestamise teel. Filter pannakse nii vibreerima ja filtreeritud tahkised
kukuvad välja ning need saab suunata jäätmekäitlusse.

Kaugveevarustus
Pikkade teetrasside läbimiseks ja kõrguste tasakaalustamiseks vajatakse
kaugveevarustuse korral pumbajaamasid. Neis pumbajaamades paiknevad
muu hulgas mahutid, mida peab pidevalt rõhu alla hoidma. Selle rakenduse
jaoks on seade i.Comp 3 kõige paremini sobiv.

Laserpõletusega lõikamine
Laserlõikuse puhul on suruõhul mitu funktsiooni. Suunatud õhuvoolu abil
ajab see lõikepilust materjali välja, jahutab soojuse mõjutsooni, kaitseb
optilist läätse mustumise eest ja väldib aerosoolsete lõikeemissioonide
süttimist. Selleks vajatakse töörõhku 10 bar kuni 11 bar.

Kaabli sissepuhumine
Kaabli sissepuhumisel juhitakse klaaskiudkaablid tühja torusse sisse.
Selleks kasutatakse spetsiaalseid sissepuhumisseadmeid. Kaabel viiakse
suruõhu abil tühja torusse sisse. Seade i.Comp 3 on ideaalne kaablite
paigalduseks elu- ja büroohoonetesse.
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i.Comp Control
Lisandus toimivusele ja ohutusele
See juhtsüsteem töötati välja spetsiaalselt kompressori i.Comp jaoks ja sisaldab suurt hulka funktsioone.
Käitamisrežiimide puhul saab valida järgmiste vahel:

1. Masin VÄLJAS

3. Hooldusfunktsioonid

– Masin on toitepingega ühendatud
– Ei ole sisse lülitatud

– Kondensvee käsitsi ärajuhtimine
– Reguleerimismaht / mahuti tiheduse kontroll
– Rõhu vabastamine kaitseklapi kaudu

2. Automaatne rõhu reguleerimine

Edasisteks funktsioonideks on vajamineva rõhu seadistamine UP (üles) nupu ja Down (alla) nupu abil, kondensvee
automaatne ärajuhtimine, rõhuüksuse ümberlülitamine,
ekraani heledus, hoolduse ja tõrkenäidik.

– Koormusrežiim: Masin SEES ja kompressor töötab,
toodetakse suruõhku
– Tühikäik: Masin SEES ja kompressor pöörleb sagedusega 1500 p/min ning väljapuhe toimub magnetklapi kaudu
– Ootel: Masin SEES ja kompressor seisab, kuna ollakse
jõutud väljalülitusrõhuni, seejuures toimub automaatselt
õhueemaldus ja tühjendatakse kondensvett.

Tehnilised andmed
i.Comp 3 „kantav“
Ajamimootori Pöörlemissagenimivõimsus
duse
vahemik

Maksimaalne
sissetõmbe
Tootlikkus
maksimaalse
pöörlemissageduse juures

Maksimaalne
sissetõmbe
Tootlikkus
maksimaalse
rõhu juures

Maksimaalne Tootlikkus
ülerõhk
6 bar puhul

Tootlikkus
11 bar puhul

Mõõtmed
L×S×K

Mass

Emissiooni
Mürarõhutase *)

Ajamimootori
kaitseaste

Kaitseaste:
i.Comp
Control

Ümbruskonna
temperatuurid

kW

p/min

l/min

l/min

bar

l/min

l/min

mm

kg

dB(A)

°C

1,5

1500 – 3200

265

220

11

160

117

490 × 340 × 600

25

79

IP 54

IP65 / IP54

3–35

Maksimaalne
sissetõmbe
Tootlikkus
maksimaalse
pöörlemissageduse juures

Maksimaalne
sissetõmbe
Tootlikkus
maksimaalse
rõhu juures

Tootlikkus
11 bar puhul

Mõõtmed
L×S×K

Mass

Emissiooni
Mürarõhutase *)

Ajamimootori
kaitseaste

Kaitseaste:
i.Comp
Control

Ümbruskonna
temperatuurid

ne“

i.Comp 3 „mobiil

Ajamimootori Pöörlemissagenimivõimsus
duse
vahemik

Maksimaalne Tootlikkus
ülerõhk
6 bar puhul

kW

p/min

l/min

l/min

bar

l/min

l/min

mm

kg

dB(A)

1,5

1500 – 3200

265

220

11

160

117

570 × 440 × 1050

29

79

°C

IP 54

IP65 / IP54

3–35

*)		 Emissiooni mürarõhutase on välja arvutatud mõõdetud keskmisest müravõimsustasemest (direktiiv 2000/14/EÜ, müra mõõtmise põhistandard ISO 3744) vastavalt standardile EN ISO 11203,
		 kusjuures d = 1 m, Q2 = mõõtepinna mõõt (dB)
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Kodus kogu maailmas
Ühena suurimatest kompressorite tootjatest ning puhuri- ja
suruõhusüsteemide tarnijatest on KAESER KOMPRESSOREN
kogu maailmas esindatud:
Enam kui 140 riigis tagavad filiaalid ja partnerfirmad, et tarbijad
saaksid kasutada ülimoodsaid, tõhusaid ning usaldusväärseid
puhuri- ja suruõhuseadmestikke.
Kogenud vastava eriala nõustajad ja insenerid pakuvad ulatuslikku nõustamist ning töötavad välja individuaalseid, energiatõhusaid lahendusi kõigi puhurite ja suruõhu rakendusvaldkondade jaoks. Rahvusvahelise KAESERi kontserni globaalne
arvutivõrgustik teeb selle süsteemitarnija oskusteabe kättesaadavaks kõigile klientidele üle kogu maailma.

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
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Kõrgelt kvalifitseeritud globaalne turustus- ja teenindusorganisatsioonide võrk tagab KAESERi toodete ja teenuste võimalikult hea kättesaadavuse kogu maailmas.

