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KOMPRESSOREN

Draaizuigerblowerinstallaties
Serie BB, CB, DB, EB, FB
Met het wereldwijd erkende OMEGA PROFIEL

Debiet van 1,5 tot 74 m³/min – overdruk tot 1000 mbar, onderdruk tot 500 mbar

www.kaeser.com

COMPACT-blowers
Richtinggevend installatieconcept
KAESER-COMPACT-blowers zijn niet alleen ontworpen voor lage bedrijfs- en onderhoudskosten, maar ook voor
eenvoudige inbedrijfstelling en hoge bedrijfszekerheid. De nieuwste ontwikkeling is dat blowers met geïntegreerde sturing en frequentieomvormer c.q. ster-driehoek-starter de kosten voor planning, constructie, inbedrijfstelling,
documentatie en certificering aanzienlijk verlagen.

Compleet systeem uit mechanica,
elektrotechniek en elektronica

Permanent betrouwbaar en
efficiënt

De COMPACT-draaizuigerblowerinstallaties worden
compleet met geluiddempende kap en optioneel geïntegreerde frequentieomvormer of ster-driehoekstart
als elektrisch vermogensdeel geleverd. Alle elektrische componenten zijn afgestemd op de vereiste
vermogensgegevens en compleet conform EMC
bekabeld en geprogrammeerd.

Net als alle KAESER-producten zijn ook de COMPACT-blowerinstallaties gebouwd en geproduceerd
voor een zo hoog mogelijke energie-efficiëntie,
betrouwbaarheid en lange levensduur. In combinatie
met de lage behoefte aan onderhoud zijn de totale
systeemkosten (Life Cycle Costs) zeer laag.

Intrinsiek veilig en communicatief
De interne blowersturing SIGMA CONTROL 2
bewaakt en regelt met behulp van een groot aantal
sensoren alle voor een betrouwbaar en rendabel bedrijf relevante parameters. De daarnaast mogelijk bewaking en besturing op afstand draagt verder bij aan
een optimale beschikbaarheid van de blowers. Een
aantal communicatiemodules biedt de mogelijkheid
om SIGMA CONTROL 2 gestuurde blowerinstallaties
met machineoverkoepelende sturingen zoals SIGMA
AIR MANAGER en/of technische stuursystemen te
verbinden.

Bouwstenen voor blowerstations
Ook voor blowerlucht geldt: Alleen de totaalvisie
telt. Daarom biedt KAESER KOMPRESSOREN
voor iedere toepassing individueel geoptimaliseerde
verzorgingssystemen uit blowerstation, machineoverkoepelende sturing, luchtbehandeling en buizen 
voor een zo hoog mogelijke energie-efficiëntie en
betrouwbaarheid van het totale systeem.

Industriële pc-technologie

Name:
Level:
Valid until:

2

De sturing SIGMA CONTROL 2 maakt het mogelijk
om het blowerbedrijf efficiënt te sturen en te controleren. Display en RFID-leestoestel vereenvoudigen
communicatie en veiligheid. Variabele interfaces
bieden een hoge mate aan flexibiliteit. Het SD-kaartslot vergemakkelijkt updates.

KOMPRESSOREN

Het all-in-one totaalsysteem

Afb.: Serie BBC OFC met sturing SIGMA CONTROL 2
en geïntegreerde frequentieomvormer
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COMPACT-blowers
Perfect geproduceerd

Robuust OMEGA-blowerblok

Grote lagers

Druk tot 1000 mbar (o), blokuitgangstemperatuur tot
160 °C, breed regelbereik bij toerentalvariabel bedrijf,
rotortrilkwaliteit Q 2.5 net als bij rotorschijven voor
meer rust tijdens het lopen, langere levensduur en
geringe onderhoudskosten.

Cilinderrollagers nemen in tegenstelling tot schuine kogellagers, de radiaal op de rotors werkende
en voortdurend wisselende gaskrachten voor 100
procent op en behalen zo één tot tien keer hogere
levensduur.

Precieze productiemethoden

Uitgebreid scala aan sensoren

KAESER-blowerblokken met recht vertande stuurtandwielen (kwaliteit 5f 21, minimale tandflankspeling)
dragen dankzij de geringe speling bij aan een hoge
specifieke capaciteit. De axiaalkrachtvrije rechte vertanding maakt gebruik mogelijk van robuuste cilinderrollagers.

Een omvangrijk programma aan sensoren en schakelaars voor de bewaking van druk, temperatuur,
toerental, oliepeil en filters garandeert een betrouwbaar functioneren van de blower en maakt bewaking
op afstand en visualisering van de bedrijfstoestanden
mogelijk.
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COMPACT-blowers
Toerentalgeregelde blower in
topvorm
Specifiek vermogen
(kW/m³/min)

Traditionele toerentalregeling
Efficiënte KAESER toerentalregeling

Capaciteit (m³/min)

Breed regelbereik

Altijd de juiste sturing

Het dankzij de optimale afstemming van blowerblok,
aandrijfmotor en frequentieomvormer brede regelbereik zorgt voor een maximale energie-efficiëntie ook
in geïntegreerd bedrijf zonder luchttekort of verspillerige luchtoverschot.

Zowel voor blowers met ster-driehoek-starter als met
toerentalregeling zijn verschillende bedrijfsvormen
selecteerbaar. Dat is vooral belangrijk, wanneer
meerdere installaties worden samengevoegd tot één
blowerstation.

Hoogwaardige schakelkast

Complete installatie EMC-gecertificeerd

In de schakelkast zijn uitsluitend zorgvuldig op elkaar
afgestemde elektrische en elektronische componenten van Duitse fabrikanten geïnstalleerd. Indien vereist door de elektromagnetische compatibiliteit (EMC),
zijn kabels veilig afgeschermd.

Uiteraard is de elektromagnetische compatibiliteit
(EMC) van alle gebruikte componenten en het totale
systeem getest en gecertificeerd volgens de geldende richtlijnen.
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Het COMPACT-blowerprogramma
van KAESER

Overzichtelijke weergave-instrumenten
Blowers met geluiddempende kap zonder geïntegreerde elektrische component beschikken over
een drukindicator en een filteronderhoudsindicator
(overdrukbedrijf) of filterverschildrukschakelaar (onderdrukbedrijf), evenals optioneel over een afstandsthermometer voor de verdichtingseindtemperatuur
met instelbare grenswaardeschakelaar.
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SIGMA CONTROL 2
SIGMA CONTROL 2 maakt efficiënt sturen en controleren van de blowers mogelijk. Het display en de
RFID-lezer komen de communicatie en veiligheid ten
goede. Variabele interfaces staan voor flexibiliteit bij
de gegevensbuskoppeling. Het SD-kaartslot vergemakkelijkt updates.

KOMPRESSOREN

SIGMA AIR MANAGER 4.0
Deze machineoverkoepelende sturing coördineert de
werking van 4, 8 of 16 blowers met de hoogst mogelijke energie-efficiëntie. Daar komt nog bij dat ze het
mogelijk maakt om alle bedrijfsparameters volledig te
documenteren.
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Afb.: Station met DBC-blowers en SIGMA AIR MANAGER in de
waterbehandeling
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Uitrusting
Blowerblok
Robuust en duurzaam; energie-efficiënt OMEGA PROFIEL van de draaizuigers; breed regelbereik.

reductie van de proceslucht na
blowerblok in breedbandig werkende
absorptiegeluiddemper; geringe restpulsatie en dus lage geluidsafstraling
op daarna gelegen buisleidingen.

Aandrijfmotor

Krachtoverbrenging

Merkproduct; High-Efficiency-motor
conform IE3 met hoge efficiëntie;
standaard drie koudegeleiders; bij
toerentalgeregelde installaties met
OFC-frequentieomvormers afgestemd;
centrale, goed toegankelijke smeerplaats voor motoren met bijsmeerbare
motorlagers voor een snel en veilig
onderhoud.

Hoge werkingsgraad; automatische
riemspanningsregeling voor constant
goede overbrenging; V-riembescherming; riemspanvoorziening fungeert bij
riemvervanging tegelijk als motorhefvoorziening.

Geluiddemping
Energetisch optimaal aanzuigen van
koude omgevingslucht voor bloweraanzuig- en motorlucht vanaf buiten
de geluiddempende kap; effectieve
demping van machinegeluiden dankzij
paneelbekleding met zwaar schuimstof en dempingscoulissen voor in- en
uitlaatluchtopeningen; pulsatie-

Luchtnakoeler ACA
Speciaal door KAESER voor bedrijf
met draaizuigerblowers ontwikkelde,
zuinige nakoeler ACA; daling van de
blowerluchttemperatuur bij het minste
drukverlies tot maximaal 10 K boven
de omgevingstemperatuur zonder koelwaterbehoefte. De elektrische aansluiting kan rechtstreeks in de schakelkast
van de blower worden uitgevoerd.

Sturing
SIGMA CONTROL 2 met blowerspecifieke software; display en RFID-lezer
voor efficiënte communicatie en meer
veiligheid; hoge flexibiliteit en eenvoudige koppeling in besturingssystemen
door middel van variabele interfaces;
SD-kaartlezer voor eenvoudige en
snelle updates en voor het registreren
van bedrijfsdata.
Afb.: Luchtnakoeler ACA

Constructie
Sturingssysteem
Schakelkast
Aanzuiggeluiddemper met
filter
Blowerblok
V-riem
IE3 – Premium Efficiency-motor
Persluchtgeluiddemper
Afblaasventiel
Startontlastingsventiel
(optioneel)
Terugslagklep
(optioneel)
Compensator
Ventilator geluiddempende kap
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Technische gegevens
Überdruck
Overdruk

Model
Modell

Max.max.
nominaal Buisaansluiting
RohrAfmetingen
Abmessungen
met schakelkast
motorMotoranschluss
en geluiddempende
mit Schaltschrankkap
vermogen
nennund Schallhaube
max.
Max.
max.
drukMax.
aanleistung
BxTxH
SaugDruckdiﬀ
verschil
erenz zuigvermogen
BxDxH
vermögen
Unterdruck
Onderdruk

Massa
Masse
max.
max.

max.
Max.
Druckdrukdiﬀ
verschil
erenz

max.
Max.
Lieferdebiet
menge *

mbar (o)
(ü)

m³/min

mbar (vac)

m³/min

kW

DN

mm

kg

BB 69 C

1000

5,9

500

5,9

15

65

1210 x 960 x 1200

455

BB 89 C

1000

8,2

500

8,3

15

65

1210 x 960 x 1200

461

CB 111 C

800

8,8

400

8,9

18,5

80

1530 x 1150 x 1290

583

CB 131 C

1000

12,3

500

12,4

30

80

1530 x 1150 x 1290

642

DB 166 C

1000

15,6

500

15,7

37

100

1530 x 1150 x 1290

802

DB 236 C

1000

22,1

500

22,3

45

100

1530 x 1150 x 1290

822

EB 291 C

1000

28,6

500

28,8

75

150

1935 x 1600 x 1700

1561

EB 421 C

1000

40,1

500

40,4

75

150

1935 x 1600 x 1700

1606

FB 441 C

1000

41,3

500

41,6

90

200

2230 x 1920 x 1910

2326

FB 621 C

1000

58,5

500

58,9

132

200

2230 x 1920 x 1910

2839

FB 791 C

800

71,3

500

71,8

110

250

2230 x 1920 x 2090

2541

Individueel tot in het kleinste detail gepland

Het KAESER-ENERGIE-SPAARSYSTEEM (KESS) berekent de voor
uw bedrijf meest rendabele blowerconfiguratie met behulp van moderne gegevensverwerking. Door KAESER geplande blowerluchtsystemen
werken zeer efficiënt en garanderen
steeds de voor hun toepassing vereiste beschikbaarheid. Uit de precies
op uw individuele luchtbehoefte
afgestemde keuze van de meest
verschillende blowergrootten en
-soorten haalt u de hoogst mogelijke
energiezekerheid en rendement.
Maak gebruik van deze knowhow.
Laat uw blowerstation door KAESER
KOMPRESSOREN plannen.
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Aanzichten
Vooraanzicht

Achteraanzicht

Aanzicht van links

Aanzicht van rechts

Serie BB 69/89 C – zonder schakelkast

1200

790

960

Serie BB 69/89 C – met schakelkast

1200

1210

960

Serie CB 111/131 C – zonder schakelkast

1290

970

1150

Serie CB 111/131 C – met schakelkast

OMEGA CONTROL BASIC

1290

1530

1150

Serie DB 166/236 C – zonder schakelkast

1250

1110

1150

Serie DB 166/236 C – met schakelkast

1290

1530

14

1150

3D-aanzicht

KOMPRESSOREN

Vooraanzicht

Achteraanzicht

Aanzicht van links

Aanzicht van rechts

3D-aanzicht

Serie EB 291/421 C – zonder schakelkast

1700

1420

1600

Serie EB 291/421 C – met schakelkast

OMEGA CONTROL BASIC

1700

1935

1600

Serie FB 441/621 C – zonder schakelkast

1910

1620

1920

Serie FB 441/621 C – met schakelkast

1910

2230

1920

Serie FB 791 C – zonder schakelkast

2090

1620

1980

Serie FB 791 C – met schakelkast

2090

2230

1980
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KAESER

– thuis over de hele wereld

Als één van de grootste compressorproducenten is KAESER KOMPRESSOREN wereldwijd vertegenwoordigd.
In meer dan 140 landen garanderen vestigingen en partnerondernemingen dat gebruikers van perslucht beschikken over de
modernste, betrouwbaarste en meest rendabele installaties.
Ervaren vakkundige adviseurs en ingenieurs bieden uitgebreid advies en ontwikkelen individuele, energie-efficiënte oplossingen voor alle toepassingsgebieden van perslucht. Het wereldwijd vertakte computernetwerk van de KAESER groep stelt
de volledige knowhow van het bedrijf aan alle klanten over de hele wereld ter beschikking.

KAESER KOMPRESSOREN BVBA

Heiveldekens 7A – B-2550 Kontich
Tel: +32 (0)3/326 39 62 – Fax: +32 (0)3/326 39 73 / Tél: +32 (0)4/222 95 41 – Fax: +32 (0)4/222 95 42
info.belgium@kaeser.com – www.kaeser.com
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Bovendien zorgt het eveneens wereldwijd vertakte servicenet voor de hoogst mogelijke beschikbaarheid van alle KAESER
producten over de hele wereld.

