Persluchtvoorziening voor tandtechniek
Compressoren, koeldrogers, filters, sturingen
Behoeftegerichte persluchtgeneratie, droging en filtratie.
Elke druk, elke volumestroom is mogelijk.

www.kaeser.com

Persluchtvoorziening
Als gebruiker verwacht u van uw compressor en uw persluchtbehandeling een betrouwbare verzorging met olievrije, droge
en schone perslucht. En dat de klok rond, zeven dagen per week. Of het tandlaboratoria of een universitaire studie geneeskunde betreft, betrouwbare perslucht is de belangrijkste voorwaarde voor tevreden klanten en een succesvolle studie.
KAESER KOMPRESSOREN biedt u daarvoor de juiste technische oplossingen met talrijke voordelen:
●
●
●

De eisen en aanbevelingen van de fabrikanten van tandtechnische materialen worden zeker in acht genomen.
Er wordt effectief bijgedragen aan de kwaliteitsborging van hoogwaardige tandtechnische arbeid.
Een lange levensduur van uw tandtechnische uitrusting is gegarandeerd.

Tandtechniek
Een tandlaboratorium kan niet zonder perslucht. Van de eenvoudige luchtfunctiespuit tot en met een modern CAD/CAM-systeem – een betrouwbare persluchtvoorziening is een onmisbaar bestanddeel van het succes. KAESER heeft voor elke
persluchtbehoefte en elke vereiste het juiste product in het programma. Bovendien kunnen bestaande persluchtinstallaties
worden uitgerust met koeldrogers en filters. Hierdoor kan de persluchtkwaliteit aan de actuele behoefte worden aangepast.
En dat zonder dat geproduceerde perslucht als spoellucht verloren gaat.

CAD/CAM
Moderne CAD/CAM-frees- en slijpmachines hebben grote hoeveelheden olievrije, droge en zuivere perslucht nodig. Om de
investeringen zo snel mogelijk te kunnen terugverdienen, moeten de installaties de klok rond werken – indien mogelijk ook
in de weekeinden. Dit stelt bijzondere eisen aan de persluchtvoorziening. Compressoren en componenten voor persluchtbehandeling van KAESER voldoen volledig aan deze eisen.

Universiteiten
Een betrouwbare en veilige persluchtvoorziening aan de universiteit zorgt ervoor dat professoren en studenten zich zorgeloos kunnen wijden aan hun onderzoek en studie. Een centraal compressorstation zorgt voor een voordelige persluchtvoorziening. Een dergelijk goed gepland persluchtstation verzorgt honderden “fantoomplaatsen” en grotere tandlaboratoria.

Made in Germany
Voor ons is dat geen slogan, maar een verplichting. In de fabriek in Coburg vervaardigen wij alle onderdelen volgens de modernste productienormen. Alle componenten,
zoals drukschakelaars, magneetventielen
en persluchtketels selecteren wij volgens
strenge kwaliteitsmaatstaven. Doordachte,
modulaire constructies en nuttige details
maken het ons mogelijk voor elke persluchttoepassing een individuele, klantspecifieke
en economische oplossing aan te bieden.
Want het economisch voordeel voor de
gebruiker heeft altijd de hoogste prioriteit.

Wij allemaal benodigen
perslucht!

Tandtechniek

CAD/CAM

Universiteiten
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Afb.: KCT blue met geluiddempende kap

Afb.: KCT blue 230-24 T
Afb.: KCT blue 420-90 T

Buitengewoon krachtig:
Permanent-Power-System (PPS)
Met het Permanent-Power-System van KAESER kunt u
beschikken over een bruikbare persluchtcapaciteit.
Voor de regeneratie van het droogmiddel in de persluchtdroger SECCOMAT gebruikt PPS verse lucht, die door de
compressor aangezogen en door de droger opgewarmd
wordt. In de compressor vindt de warmtewisseling plaats.
De doorstromende atmosferische lucht koelt de cilinder,
de ventielplaat en zelfs de met Teflon geïsoleerde zuiger
en wordt daardoor verwarmd. Dit heeft doorslaggevende
voordelen, omdat de nu verwarmde lucht ideaal is als
regeneratielucht. Deze kan veel meer vocht opnemen
dan koude lucht. Het regeneratieproces wordt hierdoor
aanzienlijk verkort i.t.t. wanneer "afgetakte" en daarna op
atmosferische druk ontspannen en afgekoelde perslucht
wordt gebruikt. De bruikbare vermogensfases van de persluchtinstallatie zijn aanzienlijk langer: Permanent Power.
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PPS

Serie KCT blue

Zuigercompressoren uit de serie KCT blue
Zuigercompressoren uit de serie KCT blue combineren beproefde techniek met een hoog vermogen in een compacte vorm.
Met hun vele goede eigenschappen – olievrij comprimerend, onderhoudsarm, duurzaam, betrouwbaar en zuinig in gebruik –
zijn ze ideaal voor de persluchtvoorziening van tandlaboratoria.
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Uw voordelen:
● Permanent-Power-System van KAESER voor enorm
		 hoog prestatievermogen.
● De groottes zijn aangepast aan de lucht-			
		 verbruikswaarden in tandtechnische laboratoria.
● SECCOMAT voor een efficiënte en betrouwbare 		
		 persluchtbehandeling.

●

Aantrekkelijk, gebruiksvriendelijk design.

●

Gemakkelijke installatie.

●

Spaarzame omgang met energie.

●

Lange levensduur.

Een fijn neveneffect is dat de compressoren zo nodig ook
kunnen doorwerken. In aanvulling op de interne koeling
van de onderdelen van de compressor, koelt het complete aggregaat af tijdens de regeneratiefase, die ook als
nullastbedrijf kan worden beschouwd. Hoewel in deze fase
geen warmte ontstaat, stroomt de lucht verder en versnelt
de koeling.
De 'intelligentie' van het Permanent-Power-Systems regelt het schakelgedrag via het 4/2-weg magneetventiel. Zo
kan de efficiëntste verhouding tussen vollast- en nullastbedrijf voor elk model worden aangepast.

Afb.: PPS-stuureenheid
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Opbouw van een KCT blue-compressor
1)

Aanzuigfilter

2)

Compressorblok

3)

Nakoeler

4)

Voorafscheider

5)

Adsorptiedroger (SECCOMAT)

6)

Fijnfilter (geïntegreerd)

7)

Persluchtketel

8)

Drukschakelaar

9)

Persluchtuitgang

Afb.: KCT blue 420-65 T
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Serie KCT blue

KCT blue-installaties in detail
Geluiddempende kap
Voor de compressoren KCT blue 110-24 T, KCT blue
230-24 T en KCT blue 420-65 T is telkens een achteraf
te monteren geluiddempende kap leverbaar. De geluidsreductie die daardoor is gerealiseerd, vergemakkelijkt het
zoeken van een geschikte opstellingsplaats. Compressoren die dicht bij de persluchtverbruikers zijn opgesteld, verminderen niet alleen de installatie-inzet, maar ze werken
door de kortere persluchtleidingen ook veel effectiever.
Aangezien de compressoren onderhoudsarm zijn, kunnen
ze probleemloos volledig worden ingesloten. Voor de
toegang tot de drukschakelaar is een daarvoor bedoelde
opening voorzien. De compressoren zijn mechanisch niet
met de kap verbonden en staan op een vaste ondergrond.
Zo blijft de kap volkomen vrij van storende vibraties. Uit
staal en met poedercoating is deze bovendien goed te
reinigen.

KAESER compressorblok

Onderhoudsarm en schoon

De compressorblokken vervaardigt KAESER in de hoofdzetel in Coburg van hoogwaardige materialen: uiterst
nauwkeurige fabricage- en testmethoden garanderen de
prestaties en duurzaamheid, die met het innovatieve “Permanent-Power-System” nog eens aanmerkelijk worden
verbeterd.

Een KAESER-compressor met een aangebouwde droger
hoeft slechts eenmaal per jaar voor het vervangen van het
filter worden aangeraakt. Het is niet nodig om handmatig
of automatisch condens af te tappen, en ook is geen opvangreservoir of aansluiting op een afvoerleiding nodig.
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Vochtige perslucht heeft niet alleen
gevolgen voor de hoogwaardige kwaliteit van tandtechnische
werkzaamheden, maar leidt ook tot
voortijdige reparaties aan dure apparaten. Dit leidt tot stilstandstijden
en veroorzaakt kosten.
Het bereikbare drukdauwpunt
+ 3 °C is conform klasse 4 overeenkomstig ISO 8573-1:2010. Deze
klasse wordt door de meeste CAD/
CAM-fabrikanten geëist. Daaraan
worden ook de garantievoorwaarden
gekoppeld.
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Afb.: TAH 7 KRYOSEC

Afb.: TAH 10 KRYOSEC
Afb.: TAH 5 KRYOSEC

Genormeerde perslucht

Koeldrogers KRYOSEC-serie TAH

Buitengewoon betrouwbaar en zeer compact
KRYOSEC-koeldrogers zijn geliefd door de hoogwaardige kwaliteit "Made in Germany". Koeldrogers zorgen voor een
betrouwbare droging tot een omgevingstemperatuur van +50 °C en werken zo 10 °C beter dan in de tandheelkundige
persluchtvoorziening vereist is. Het lage drukverlies van het warmtewisselaarsysteem en de onderhoudsarme constructie
garanderen een economisch bedrijf. Doordat ze weinig ruimte in beslag nemen, zijn ze zeer aantrekkelijk voor laboratoria,
waar de ruimte vaak beperkt is.
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Uw voordelen:
●

Eenvoudige vervanging voor een uitgevallen
aanbouwdroger.

● Het hechtvermogen van de materialen wordt door het
		 vocht niet beïnvloed.

●

Geen persluchtverbruik voor het drogen.

● Betrouwbare bescherming tegen vocht: voor de
		 instrumenten en apparaten.

● Nadat de droger is geïnstalleerd, blijft de perslucht		 productie ongewijzigd resp. neemt toe.
● Het drukdauwpunt van uw bestaande perslucht		 voorziening kan aan de nieuwste eisen van de 		
		 tandtechniek worden aangepast.

●

Langere levensduur van de instrumenten.

●

Toekomstbestendige persluchtkwaliteit.

Waarom moet tandtechnische perslucht droog zijn?
Perslucht is in tandlaboratoria een belangrijk energie- en
arbeidsmedium. Jarenlange ervaringen van tandtechnici
hebben aangetoond dat perslucht betrouwbaar droog
moet zijn om exact te kunnen werken.
Een voorbeeld: Voordat de structuur kan worden uitgerust met de fineren, moet dit zorgvuldig worden gereinigd. Als bij deze arbeidsstap plots condenswater uit de
luchtfunctiespuit schiet, moet opnieuw worden begonnen.
Een impopulaire ervaring die talloze tandtechnici al eens
hebben meegemaakt.

raten bestaan uit talloze componenten die alleen probleemloos functioneren als de persluchtkwaliteit goed is.
Als vocht leidt tot uitval van de zandstraler, moet deze in
sommige gevallen deels worden gedemonteerd. Behalve stilstandstijden kunnen hierdoor aanzienlijke kosten
ontstaan.

Ook voor het gebruik van tandtechnische apparaten is
zonder uitzondering droge lucht nodig. Want deze appa-
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Koeldrogers KRYOSEC-serie TAH

Rendabel in élk opzicht
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Speciale koelluchtgeleiding

Optimale capaciteitsaanpassing

De doordachte koelluchtgeleiding van de KRYOSEC-droger draagt in grote mate bij aan de bedrijfszekerheid. Zo,
bijvoorbeeld, voorkomt de in een eigen behuizing gemonteerde ventilatorwaaier direct aan de koelmiddelcondensor
prestatieverslechterende bypassstromingen.

De hotgas-bypass-regelaar zorgt ervoor dat de perslucht
al naar gelang de behoefte wordt afgekoeld en voorkomt
schadelijke ijsvorming. Bovendien kan bij KRYOSEC-drogers automatisch rekening worden gehouden met de
invloed van de omgevingsdruk.

Betrouwbare condensaatuitlaat

Eenvoudige controle van de werking

De elektronische condensaatuitlaat ECO-DRAIN voert
condensaat behoeftegericht, betrouwbaar en zonder
drukverlies af. Koude oppervlakken zijn geïsoleerd om
condens en corrosie in het binnenste van de installatie
tegen te gaan. Door een kogelkraan in de condensaattoevoer is onderhoud eenvoudig.

KRYOSEC-drogers beschikken over een trendweergave
dauwpunt. Met de praktische gekleurde schaalverdeling
kan de werking in een oogopslag worden gecontroleerd.

Waar en waardoor ontstaat condensaat?
Wat veroorzaakt vochtbelasting in het persluchtsysteem?
Dit komt doordat in de natuur geen 100% of “absoluut”
droge lucht voorkomt. Atmosferische lucht bevat altijd een
grotere of kleinere hoeveelheid waterdamp – of u nu in
het regenwoud bent of in de woestijn. Welke hoeveelheid
waterdamp de lucht kan opnemen, is afhankelijk van de
temperatuur ervan en het beschikbare volume. Hier een
voorbeeld om te verduidelijken om welke hoeveelheden
condensaat het hier gaat. Zo bevat 1000 l lucht – voldoende voor 20 minuten in een tandtechnische turbine – bij een
temperatuur van 25 °C en een relatieve luchtvochtigheid
van 100% circa 23 g waterdamp.
Als de temperatuur daalt tot 20 °C, kan de lucht nog
maar net 17 g water bevatten. De overige 6 g veranderen
in condensaat. Bij een twaalfurige werkdag pompt een
compressor met een persluchtcapaciteit van 65 l/min (bij
+ 25 °C, 60% relatieve luchtvochtigheid en een atmosferische druk zonder droger) een waterhoeveelheid van circa
0,48 l in het persluchtnet.

Natuurkunde in dienst van de tandtechniek
Voor gebruik in een tandlaboratorium is lucht met een
werkdruk van minimaal 5,5 bar nodig. Bij gebruik van een
CAD/CAM-systeem niet zelden zelfs 7 bar. Als atmosferische lucht wordt gecomprimeerd tot 7 bar, neemt het
volume af van 8 l tot 1 l perslucht. Daardoor stijgt de
waterdampconcentratie. Door het comprimeren neemt niet
alleen het luchtvolume af, maar wordt de lucht ook warmer. De warme perslucht kan de waterhoeveelheid eerst
nog vasthouden. Bij afkoeling neemt de opnamecapaciteit
van de lucht echter af. Dit leidt tot condensaatvorming. Als
dit in het vat gebeurt, leidt dit tot meer onderhoud. Als condensaat ontstaat in de persluchtleiding, wordt de kwaliteit

Waterdamp in de lucht

Verwarming van de lucht
Concentratie van de waterdamp door compressie
in de compressor

van het werk respectievelijk de levensduur van de apparaten en de instrumenten beïnvloed. Om dat betrouwbaar
te kunnen vermijden, wordt de vochtige perslucht door de
KRYOSEC-droger geleid en daarbij in een hoogwaardig
warmtewisselaarsysteem met roestvaststalen platen gekoeld. Het ontstane condensaat wordt in de geïntegreerde
afscheider in alle bedrijfsfases efficiënt afgescheiden. De
elektronische condensaataftap ECO-DRAIN zorgt vervolgens voor het betrouwbaar afvoeren van het condensaat.
De na de droger uitstromende perslucht is nu droog en
voldoet aan de norm.

Afkoeling van de perslucht,
er ontstaat condensaat en
dat wordt afgevoerd

De perslucht is nu droog
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Afb.: AIRBOX CENTER 1500, i.Comp 9 TOWER T

Koeldroger

Zuigercompressor

Het all-in-one persluchtstation
Energiebesparende zuigercompressor, koeldroger en persluchtketel vormen een efficiënte, bedrijfsklare eenheid.
Energie-efficiëntie, onderhoudsvriendelijkheid, lange
levensduur en optimale afstemming van alle componenten
maken een jarenlang betrouwbaar en rendabel gebruik
mogelijk.
Voor dit compacte en complete persluchtstation is alleen
maar een stroomaansluiting en een verbinding met het
persluchtnet noodzakelijk. Ander installatiewerkzaamheden zijn niet nodig.

Persluchtketel
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AIRBOX CENTER, i.Comp TOWER T

Efficiënt hoogwaardige perslucht produceren
Het idee om een olievrij comprimerende zuigercompressor in te bouwen in een geluiddempende behuizing is niet
nieuw. In het AIRBOX CENTER en de i.Comp TOWER T
heeft KAESER dit beproefde concept echter gecombineerd
met de modernste compressortechniek. Het resultaat zijn
efficiënte productoplossingen voor kwalitatief hoogwaardige
perslucht in universiteiten of grotere tandtechnische laboratoria. Tot wel 20, en afhankelijk van de gelijktijdigheidsfactor
zelfs nog meer “fantoomplaatsen” kunnen gelijktijdig met
pure perslucht worden verzorgd. AIRBOX CENTER en
i.Comp TOWER T zijn efficiënte complete persluchtoplossingen bestaande uit compressor, drukvat en persluchtbehan-

deling met koeldroger en optioneel filter. Alles opgebouwd
op de persluchtketel met een inhoud van 270 l respectievelijk 2 x 40 l ontstaat een perfect persluchtstation.
De compacte stations i.Comp 8 en 9 vormen een volledig
nieuw persluchtvoorzieningsconcept van KAESER. Het
hart van de nieuwe i.Comp-familie is het nieuwe aandrijvingsconcept, dat een waaier aan voordelen biedt. Zo
levert het precies het vermogen dat nodig is om traploos te
kunnen voldoen aan de gevraagde persluchtbehoefte.
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Uw voordelen:
● Betrouwbare bescherming tegen vocht van uw 		
		 apparaten en instrumenten.
● Ook bij hoge temperaturen in uw compressor		 ruimte werkt de compressor betrouwbaar.
● Een automatische condensaatleiding met trekontlas‑
		 ting betekent minimaal onderhoudswerkzaamheden.

● Een geringe drukval in de droger en evt. in het filter
		 maakt het u mogelijk om de installatie te gebruiken
		 met een lagere druk waardoor u kosten bespaart.
● De krachtige koelmiddelcondensor en hoogwaardige
		 koelmiddelcompressor zorgen voor condensaatvrije
		 perslucht, zelfs in de moeilijkste omstandigheden.
● Efficiëntie.

Geïntegreerde koeldroger
De geïntegreerde koeldroger met energiespaarregeling
droogt tot een drukdauwpunt van + 3 °C (bij een omgevingstemperatuur van 20 °C en een relatieve luchtvochtigheid van 30%). Dit drukdauwpunt komt overeen met
klasse 4 conform ISO 8573-1:2010.
Een afzonderlijke behuizing beschermt de droger en voor
een grote bedrijfszekerheid tegen de afvalwarmte van de
compressor. De aan het compressorbedrijf gekoppelde
uitschakelfunctie van de droger - per compressorsturing
te kiezen - verlaagt het energieverbruik bij stilstand van de
compressor aanzienlijk.
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Afb.: Centrale persluchtvoorziening (voorbeeld)

Compressorsturing SIGMA CONTROL 2
De sturing SIGMA CONTROL 2 maakt het mogelijk om het
compressorbedrijf efficiënt te sturen en te regelen. Display
en RFID-leesapparaat garanderen een efficiënte communicatie en veiligheid. Variabele interfaces bieden een hoge
mate aan flexibiliteit. Het SD-kaartslot vergemakkelijkt
updates.
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AIRBOX CENTER, i.Comp TOWER T

Persluchtstation in detail

Aangenaam stil

De klok rond

Door de perfecte geluiddemping, de nieuwe en meervoudig omgekeerde koelluchtstroom en het akoestisch
ontkoppelde compressorblok zijn de bedrijfsgeluiden van
het AIRBOX CENTER en de i.Comp TOWER T niet alleen
stil maar ook zeer aangenaam.

Dankzij de innovatieve koeling met een krachtige ventilator
voor respectievelijk de aandrijfmotor en het compressorblok, en de exact berekende koelluchtgeleiding zorgt dit
unieke koelsysteem ervoor dat de i.Comp TOWER T tot
een omgevingstemperatuur van 45 °C met een inschakelduur van 100% kan worden gebruikt.

De i.Comp TOWER T heeft een mooi vormgegeven kap
van rotatiegesinterd polyethyleen. Deze is slagvast en
waardevast.

AIRBOX CENTER en i.Comp TOWER T met
KAESER FILTER
Het AIRBOX CENTER levert al van huis uit dankzij efficiënte aanzuigluchtfilters, olievrije compressie en perslucht
van koeldrogers van uitstekende kwaliteit. Als maximale
persluchtreinheid is vereist, kunnen alle AIRBOX
CENTER en i.Comp TOWER T worden uitgerust met optionele aanbouwfilters.
Daarmee kan perslucht van elke zuiverheidsklasse worden
gerealiseerd. Voor gebruik in tandlaboratoria moet bijvoorbeeld een KE-microfilter worden aangebouwd.
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Universiteit
SIGMA AIR MANAGER 4.0
Station

Automatikbetrieb

4

Station

C1

Meldungen
Monitoring

C2 - BSD 75

Energie & Kosten

C3 - CSD 125

C2

D1

F1

C3

D2

F2

Wartung
R1

DHS1

C4 - CSD 125

Regelung

Trockner





Filter



Behälter



Kondensataufbereitung



6.62 bar
Status

112.61 kW
19.07 m³/min

Leistung
Volumenstrom

 Kompressoren

C1 - BSD 75



SAM 4.0 Logic
Zeitsteuerung
C4

CT1

Inbetriebnahme

CD1

Konfiguration

Kontakt
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Sturing van het compressorstation vanuit
de controleruimte mogelijk

SIGMA AIR MANAGER 4.0 (SAM 4.0)
Hoogst mogelijke drukkwaliteit,
afgestemd op de behoefte
Dit wordt onder andere mogelijk gemaakt door de adaptieve 3-Dadvanced-regeling. De unieke adaptieve 3-Dadvancedregeling analyseert permanent de verhouding van de parameters (bijv. schakel- en regelverschil) ten opzichte van
elkaar en berekent voorspellend uit de vele opties de
maximale efficiëntie. Daarbij wordt niet alleen rekening
gehouden met de starts en stops, maar ook met verliezen
bij nullast en verliezen van de frequentieomvormer of de
drukflexibiliteit. Bovendien wordt de drukkwaliteit van het
persluchtsysteem geoptimaliseerd en de gemiddelde druk
verlaagd.
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Wanneer machines "praten"
SAM 4.0 kan in 30 talen worden gebruikt en het eenvoudig
te bedienen 12 inch touchscreen met kleurendisplay laat
in één oogopslag zien of het station in de "groene energiezone" zit. Bedrijfstoestanden, drukverloop, volumestroom
en vermogen, maar ook onderhouds- en eventuele
storingsmeldingen voor het actuele tijdstip, natuurlijk ook
met terugwerkende kracht, kunnen moeiteloos worden
weergegeven en geanalyseerd.
Met de SIGMA AIR MANAGER 4.0 bieden wij u een
complete oplossing aan waarmee u alle relevante energiegerelateerde gegevens van uw persluchtvoorziening
kunt opslaan en analyseren, en in een handomdraai kunt
omzetten in een rapport voor uw certificering conform DIN
EN ISO 50001.

Perfect afgestemd

Persluchtstuurtechnologie
Industrie 4.0 speelt een steeds grotere rol – ook aan
universiteiten. Tijdens de studie dragen de professoren
niet alleen traditionele wetenschappelijke en praktische
kennis over aan de aankomende tandartsen, maar ook
kennis uit eigen onderzoek respectievelijk nieuwe kennis
uit onderzoek van over de hele wereld. Daarbij hoort ook
informatie over innovatieve materialen en technieken in de
tandheelkunde.

manier worden verwerkt, maar moet eveneens het energieverbruik zo laag mogelijk worden gehouden. Hier is de
optimalisatie van de persluchtvoorziening een belangrijk
aspect. Het perfecte samenspel van meerdere grote
compressoren – KAESER i.Comp Tower T – en de overkoepelende sturing SAM 4.0 is de voorwaarde voor een
betrouwbare persluchtvoorziening tijdens het onderwijs
met een energieverbruik dat het milieu ontziet.

Reden genoeg om ook bij de eigen techniek up-to-date
te zijn. Want pionier zijn kan alleen met de beste technologie. Om bijvoorbeeld het milieu te beschermen, moet
niet alleen het afval uit de tandartspraktijk op een correcte

Vanaf de SAM 4.0 kunnen maximaal 16 zelfstandige
aparte persluchtstations worden gestuurd. Zo zijn alle
afzonderlijke compressoren samengevoegd tot één groot
station.

Uw voordelen:
● Op elk moment een behoeftegerichte
		 persluchtvoorziening.

● Gelijkmatige verdeling van de arbeidsuren van 		
		 elke individuele compressor.

●

● Elke individuele compressor kan voor onderhouds‑
		 werkzaamheden worden uitgeschakeld.

Mogelijk laag energieverbruik en energiekosten.

● SAM 4.0 kan worden geprogrammeerd conform het
		 rooster van een academisch ziekenhuis.
●

SAM 4.0 kan als afstandsbediening worden gebruikt.

● Het persluchtstation kan indien nodig worden
		 uitgebreid.

wikkeld, afgesloten, krachtig en veilig netwerk op ethernetbasis, dat een optimale bewaking en sturing van de
componenten van een persluchtstation ondersteunt.

Diagnose op afstand en Predictive Maintenance

SIGMA NETWORK
Er komt nog een bijzonder voordeel bij, wanneer naast
SAM 4.0 ook het KAESER SIGMA NETWORK wordt
gebruikt. SIGMA NETWORK is een speciaal ont-

Diagnose op afstand en behoeftegericht preventief onderhoud zijn nog enkele argumenten in het voordeel van
SAM 4.0. Onderhouds- en storingsmeldingen worden per
e-mail onmiddellijk naar een vooraf bepaald persoonlijk
adres verstuurd. De mogelijkheid voor diagnose op afstand maakt diensten zoals preventief en behoeftegericht
onderhoud mogelijk. Beide verhogen de beschikbaarheid
en veiligheid van de perslucht, en zorgen voor zo laag
mogelijke levenscycluskosten.
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Afb.: AIRCENTER 8

Perslucht in het tandtechnisch laboratorium
aan CAD/CAM aanpassen
Om tandlaboratoria in staat te stellen zelf kronen en bruggen te frezen, is een CAD/CAM-systeem nodig. Om een
dergelijk systeem in een laboratorium te integreren moet
ook eerst de persluchtvoorziening worden gecontroleerd
en aangepast. In de regel wordt het persluchtverbruik
groter en met name de noodzakelijke druk in de aansluitleiding.
Een minimumdruk van 7 bar is tegenwoordig geen zeldzaamheid meer, vooral om een veilig ontspannen van de
snijgereedschappen te kunnen garanderen. Een perfecte
gereedschapswissel, schoonblazen van het werkveld en
passende koeling van het werkstuk – dat alles is onontbeerlijk voor een foutloos resultaat.
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CAD/CAM

Een betrouwbaar continubedrijf met het AIRCENTER
Het gunstigste voor het laboratorium is een CAD/CAM-systeem dat de klok rond en 7 dagen per week volledig wordt
benut. In dit geval is het AIRCENTER de persluchtoplossing: dit is een voor continubedrijf ontwikkelde schroefcompressor, die probleemloos opgewassen is tegen de
hogere eisen. De installatie heeft weinig ruimte nodig,
bespaart vele euro's voor planning en installatie en produceert betrouwbaar, toepassingsgericht en voordelig.
De kern van het KAESER AIRCENTER is een schroefcompressor uit de series KAESER-SX, -SM of -SK. De
modellen SX 3 t/m SK 25 produceren 340 tot 2500 l/min

perslucht bij 7,5 bar. Een door de compressor thermisch
afgeschermde koeldroger en een aangebouwd filter zorgen voor betrouwbare droge, schone en olievrije perslucht.
Een persluchtketel van 200, 270 of 350 liter dient als buffervat. Compressor, droger en persluchtketel worden door
een behuizing omsloten.

Technische gegevens vindt u op pagina 23

Uw voordelen:
● Met een persluchtvoorziening van een AIRCENTER
		 kan uw CAD/CAM-installatie 24 uur per dag, 7 dagen
		 per week worden gebruikt.

● Een daarop afgestemde compressor
		 AIRCENTER kan alle andere apparaten in het
		 tandlaboratorium van perslucht voorzien.

● De compressor past zich volledig aan u aan omdat
		 de stuureenheid een klok heeft.

● Een opstelling direct in het laboratorium voorkomt
		 installatiekosten.

● Dankzij het grote reservoir is ook bij een heel hoog
		 verbruik voldoende perslucht beschikbaar.

● U hoeft u geen zorgen te maken om het condensaat –
		 het wordt automatisch afgevoerd.

Als de bestaande persluchtvoorziening voorziet in een toereikende persluchthoeveelheid en een toereikend drukniveau, kan de kwaliteit van de perslucht door het achteraf
installeren van een koeldroger en filter dienovereenkomstig worden verhoogd. Als echter de bestaande compressor, resp. de mogelijke einddruk niet toereikend zijn, moet
over vervanging worden nagedacht. Welke oplossing
voor u geschikt is, moet individueel worden gepland en
bepaald. KAESER adviseert u graag.
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CAD/CAM

Correcte installatie
Om lekkageverliezen in de hoofddrukleiding te minimaliseren is het raadzaam om de druk met een drukregelaar te
verlagen. Zie de navolgende principetekening.

Het CAD/CAM-systeem heeft in de meeste gevallen
perslucht nodig met een minimumdruk van 7 bar. Voor alle
andere apparaten in tandlaboratoria is 5,5 bar voldoende.

min. 7 bar

AIRCENTER

Drukregelaar

CAD/CAM-freesinstallatie

5,5 bar
Gietmachine
Drukpolymerisatieapparaat

Tandtechnische
turbine

Luchtfunctiespuit

Afzuiging

Zandstraler

...
...

Laboratorium
20

CAD/CAM

Verschillende mogelijkheden om de persluchttoevoer te realiseren
AIRCENTER
Het complete persluchtstation voor tandlaboratoria ongeacht hun grootte. Per slot
van rekening is het doel de freesmachine met haar grotere persluchtbehoefte constant te belasten, bij voorkeur dag en nacht en in het weekend.
Onder dergelijke omstandigheden zijn er geen lange pauzes waarin de compressor
kan afkoelen en de persluchtdroger kan produceren.

Voor alle individuele componenten
van het modulair opgebouwde AIRCENTER is er ook een pendant als
apart individueel product. Als door de
bouwkundige omstandigheden of de
beperkte transportmogelijkheden een
AIRCENTER niet kan worden geïnstalleerd is, kan ook ter plaatse een
persluchtstation worden opgebouwd
uit deze individuele componenten.

KCT blue
Een compleet persluchtstation voor een klein tandlaboratorium
met CAD/CAM.

i.Comp TOWER T
Een compleet persluchtstation voor een groot tandlaboratorium
met CAD/CAM.
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Technische gegevens
KCT blue ... met aangebouwde droger
Model

KCT blue

Min. overdruk/max. overdruk

bar

Permanent-Power-System

PPS

Max. inschakelduur

110-24 T

230-24 T

230-65 T

420-65 T

401-65 T

420-90 T

5,5/7

5,5/7

7,5/9

5,5/7

7,5/9

5,5/7

geïntegreerd

%

Permanente belasting mogelijk

Max. volumestroom bij 5 bar

l/min

65

158

op aanvraag

262

op aanvraag

524

Max. volumestroom bij 7 bar

l/min

op aanvraag

op aanvraag

144

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Volumestroom in continubedrijf bij 5 bar

l/min

52

135

op aanvraag

225

op aanvraag

472

Volumestroom in continubedrijf bij 7 bar

l/min

op aanvraag

op aanvraag

115

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

1

2

2

2

2x2

Drukdauwpunt**)

°C

Daling Δ 10 °C

Aantal cilinders
Inhoud persluchtketel

2

l

24

24

65

65

65

90

Motorvermogen 230/1/50

kW

0,75

1,5

1,5

2,2

2,2

–

Motorvermogen 400/3/50

kW

–

1,4 (2,2)

2,2

2,2

2,2 x 2

Motorvermogen 115/1/60

kW

0,75

–

–

–

–

1,4 (2,2)

*)

*)

–

Motorvermogen 208-230/1/60

kW

0,75

1,5

1,5

2,2

2,2

2,2 x 2

Afmetingen (B x D x H)

mm

490 x 430 x 740

500 x 500 x 730

500 x 500 x 950

510 x 510 x 960

op aanvraag

1200 x 540 x 840

Gewicht

kg

51

73

89

95

op aanvraag

141

Geluidsniveau

dB(A)

64

69

70

69

op aanvraag

71

°C

5 - 35

5 - 35

5 - 35

5 - 35

op aanvraag

5 - 35

Afmetingen (B x D x H)

mm

740 x 660 x 790

740 x 660 x 790

790 x 700 x 1040

790 x 700 x 1040

op aanvraag

–

Gewicht

kg

40

40

55

55

op aanvraag

–

dB(A)

52

60

op aanvraag

60

op aanvraag

–

Toegelaten omgevingstemperatuur
Montageset geluiddempende kap

Geluidsdrukniveau

KCT blue ... met externe droger
Model

KCT blue
110-24

230-24

420-65

420-90

TAH 5

TAH 7

TAH 10

maximaal

5,5/7

5,5/7

5,5/7

5,5/7

3/16

3/16

3/16

%

70

70

70

70

100

100

100

Max. volumestroom bij 5 bar

l/min

65

158

262

524

350

600

800

Volumestroom in continubedrijf bij 5 bar

l/min

–

–

–

–

350

600

800

°C

–

–

–

–

3

3

3

1

2

2

2x2

–

–

–

Min. overdruk/max. overdruk
Max. inschakelduur

Drukdauwpunt

**)

Aantal cilinders
Inhoud persluchtketel

l

24

24

65

90

–

–

–

Motorvermogen 230/1/50

kW

0,75

1,5

2,2

2 x 2,2

0,12

0,16

0,19

Motorvermogen 400/3/50

kW

–

1,4 (2,2) *)

2,2

2 x 2,2

–

–

–

Motorvermogen 115/1/60

kW

0,75

–

–

–

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Motorvermogen 208-230/1/60

kW

0,75

1,5

2,2

2 x 2,2

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

Afmetingen (B x D x H)

mm

430 x 430 x 750

500 x 500 x 730

Gewicht

kg

47

69

Geluidsniveau
Toegelaten omgevingstemperatuur
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KRYOSEC

510 x 510 x 960 1200 x 540 x 840 386 x 473 x 440
82

386 x 473 x 440

386 x 473 x 440

125

24

24

26

dB(A)

64

69

69

71

op aanvraag

op aanvraag

op aanvraag

°C

5 - 35

5 - 35

5 - 35

5 - 35

5 - 50

5 - 50

5 - 50

AIRBOX CENTER / i.Comp TOWER T
Model

i.Comp TOWER T

AIRBOX CENTER

8

9

11

11

1000-2

1200-2

1500

1800

10

10

7

7

Max. overdruk

bar

Max. inschakelduur

%

Toerentalregelbereik

1/min

–

–

–

–

Volumestroom bij 5 bar

l/min

425

≈ 590

720

875

950

1030

Volumestroom bij 6 bar

l/min

410

570

–

–

–

–

Volumestroom bij 11 bar

l/min

300

430

–

–

–

–

°C

op aanvraag

op aanvraag

Drukdauwpunt**)

Permanente belasting mogelijk
1000-2100

5

Aantal cilinders

2

Inhoud persluchtketel

l

2x40

270

Motorvermogen 380-480/3/50-60

kW

3,1

4,2

–

–

–

–

Motorvermogen 400/3/50

kW

–

–

7,5

–

7,5

–

Motorvermogen 208-230/3/60

kW

–

–

–

7,7

–

7,7

Motorvermogen 460/3/60

kW

–

–

–

7,7

–

7,7

Afmetingen (B x D x H)

mm

843 x 1142 x 1382

843 x 1142 x 1382

Gewicht

kg

≈ 250

260

375

550

375

550

dB(A)

65

66

66

68

66

68

Geluidsniveau
Toegelaten omgevingstemperatuur

1730 x 820 x 1640

°C

3-45

AIRCENTER
Model

SK

3

4

6

8

10

13

13 SFC

16

22

22 SFC

25

25 SFC

bar

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

7,5

Max. overdruk

bar

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

Max. inschakelduur

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

l/min

340

450

600

800

940

1320

390 - 1400

1620

2000

620 - 1980

2500

810 - 2550

°C

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

+3

kW

2,2

3

4

5,5

5,5

7,5

7,5

9

11

11

15

15

kW

0,2

0,2

0,2

0,2

0,33

0,33

0,33

0,33

0,41

0,41

0,41

0,41

Ketelvolume
Drukdauwpunt**)
Motorvermogen 400 V,
3 fasen
Opgenomen vermogen
koeldroger
Afmetingen
BxDxH
Gewicht
Geluidsniveau
Toegelaten
omgevingstemperatuur

**)

SM

Werkdruk

Max. volumestroom bij
werkdruk

*)

SX

l

200

mm

270

590 x 1090 x 1560

350

630 x 1220 x 1720

750 x 1335 x 1880

kg

285

285

290

300

420

440

450

440

579

596

587

604

dB(A)

59

60

61

64

62

65

62

66

66

67

67

68

°C

3 - 45

3 - 45

3 - 45

3 - 45

3 - 45

3 - 45

3 - 45

3 - 45

3 - 45

3 - 45

3 - 45

3 - 45

Geïnstalleerd vermogen
bij een omgevingstemperatuur van 20 °C, relatieve luchtvochtigheid 30%
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Thuis over de hele wereld
Als één van de grootste compressorfabrikanten en persluchtsysteemaanbieders is KAESER KOMPRESSOREN
wereldwijd vertegenwoordigd:
in meer dan 100 landen garanderen filialen en partnerfirma's dat gebruikers over uiterst moderne, efficiënte en
betrouwbare persluchtinstallaties kunnen beschikken.
Ervaren vakkundige adviseurs en ingenieurs bieden
uitgebreid advies en ontwikkelen individuele, energieefficiënte oplossingen voor alle toepassingsgebieden van
perslucht. Het wereldwijd vertakte computernetwerk van
de KAESER groep stelt de knowhow van het bedrijf aan
alle klanten over heel de 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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De hooggekwalificeerde verkoop- en serviceorganisatie
met een wereldwijd netwerk garandeert waar ook ter
wereld de hoogst mogelijke beschikbaarheid van alle
KAESER producten en diensten.

