Kondensavtappare

Problemet

Kompressorernas insugsluft innehåller fukt, när trycket ökar kommer fukten att
kondenseras ut som fysiskt vatten efter kompressorn. Detta resulterar i oönskat
kondensat och det uppkommer på flera ställen i tryckluftssystemet.
•
•
•
•
•
Genomskärning av
ED3000 före tömning.

I kompressorns efterkylare
I tryckluftsbehållaren
I kyltorken
I tryckluftssystemet (om ingen torkutrustning är monterad före)
I filter (som tar bort olja)

Kondensvattnet blandas med olja och partiklar som skapar en aggressiv blandning vilket skadar tryckluftssystemet, produktionsutrustning, produktionssystem
och slutprodukter.

Lösningen

ED300 seriens kondensavtappare avlägsnar kondensatet ifrån tryckluftssystemet
säkert och kostnadseffektivt.
Modeller
Modell

Genomskärning av
ED3000 efter tömning.

Efterkylare

Kyltork

Kapacitet 1)
Filter 2)

Max
Arbetstryck

Temperatur
område

16bar

1-60°C

Anslutningar			

ED3004 3)

4m³/min

8m³/min

40m³/min

ED3007

7m³/min

14m³/min

70m³/min			

2xG1/2, G1/8

ED3030

30m³/min

60m³/min

300m³/min			

2xG1/2, G1/8

ED3100

100m³/min

200m³/min

1000m³/min			

2xG1/2, G1/8

1xG1/2, G1/8

1)

Refererar till 1 bar(a) och 20°C vid 7 bars arbetstryck, insugsluft 25°C och 60% RH, tryckluftstemperatur

2)

Gäller för filter monterade efter kyltork – endast olja och små mängder kondensat.

3)

Levereras utan larmkontakt

efterkylare 35°C, tryckdaggpunkt kyltork +3°C

www.tryckluftspecialisten.se

Varför ED3000
Kondensavtappare?
ED3000 nivåstyrd elektronisk kondensavtappare säkerställer
avtappning av kondens utan förlust av tryckluft.
Kondensatet samlas i avtapparens behållare. En elektronisk givare
känner kontinuerligt av kondensatnivån. När maximal nivå nås
öppnas den elektriska dräneringsventilen som är integrerad i
kondensavtapparen och kondensatet töms. När lägsta nivån är
nådd stänger ventilen innan någon tryckluft går förlorad.
ED3000 nivåstyrd elektronisk kondensavtappare med
membranventil dränerar kondensatet säkert.
Genom att dränera kondensatet med en membranventil som har
stor genomloppsarea säkerställs att smutspartiklar dräneras ut
för säker drift och minimalt underhåll. Samtidigt förhindras att
kondensatet bildar en emulsion som behöver ett dyrbart kondensreningsverk.

Modell

ED3000 nivåstyrd elektronisk kondensavtappare med
larmkontakt övervakar kondensavtappningen.
Om ett fel inträffar, t.ex. att kondensatet inte kan dräneras
genereras en larmsignal. Detta gör att man i tid upptäcker felet
innan kondensatet kommer ut i tryckluftssystemet och förorsakar
dyrbara driftstörningar.
Enkel installation och service.
• Avtapparen kan enkelt demonteras från sin installationsplats
• Service kan utföras på lämplig plats
• Kablar för nya enheter kan göras klart före montage

Modell

Modell
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Modell

Modell

