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Technická data

Kapacita sušiček je vztažena ke vstupním 
podmínkám na sání kompresoru (20°C, 1 bar).
Přizpůsobení provozním podmínkám viz tabulky
níže.

Minimální provozní přetlak : 4 bar
Maximální provozní přetlak : 16 bar
Tlakový rosný bod - výstup : -40°C
Minimální vstupní teplota media : +5°C
Maximální vstupní teplota media : +50°C

pracovní
přetlak (bar)

korekční
faktor Fp

V˘poãet prÛtoku s korekcemi :  

Vkor =Vnom/(Ft x Fp)

Kompletní program firmy

• Vysoce výkonné filtry stlačeného vzduchu, plynů a kapalin

• Kondenzační sušičky včetně odvádění kondenzátu

• Adsorpční sušičky stlačeného vzduchu

• Automatické odvaděče kondenzátu

• Ekologická likvidace kondenzátu

• Stlačený vzduch bez oleje, úprava vzduchu pro dýchání

• Chladiče vody ultracool 

Marek
u

Marek

Marek



Adsorpãní su‰ení se studenou regenerací
ultrapac 2000

Technologie ãi‰tûní stlaãeného vzduchu,
plynÛ a kapalin



Adsorpãní su‰ení ?
Proã?

Stlačený vzduch je velmi důležité
medium pro mnoho technologických
procesů. 
Je nepostradatelným zdrojem energie
pro téměř všechna průmyslová 
odvětví.  
Stlačený vzduch je produkován kom-
presorem. Atmosférický vzduch 
na sání kompresoru obsahuje mnoho
mechanických nečistot, vlhkost a ole-
jové aerosoly. Stlačením atmosférické-
ho vzduchu vlhkost kondenzuje 
a dostává se do rozvodu za kompre-
sorem. Kondenzát způsobuje nepří-
jemné problémy a zvyšuje sekundární
náklady (koroze, zamrznutí potrubí,
rychlé opotřebení pneumatických
pohonů atp.) Těmto nákladům či ztrá-
tám lze jednoduše předejít aplikací
adsorpční sušičky ultrapac 2000. 
Je to kompaktní jednotka, která
vzduch filtruje, suší a automaticky
odvádí odfiltrovaný kondenzát.

ultrapac 2000 se skládá z před-
filtru (eliminuje kondenzát a olejové
aerosoly na zbytkovou hodnotu 0,03
ppm),  adsorpčního sušení (výstupní
vlhkost -40° tlakový rosný bod) a filtru
výstupního (pojistka pro zachycení pří-
padné eroze adsorpčního materiálu).

ultrapac 2000:
komplexní fie‰ení 
univerzální aplikace

• laserové řezání

• linky na plnění lahví

• dentální laboratoře

• balící stroje

• vlakové soupravy

• optické měřící systémy

• protipožární systémy

1  vstup stlačeného vzduchu
2  předfiltr
3  odvádění kondenzátu
4  spodní střídací ventil
5  kazeta s adsorbentem
6  horní střídací ventil
7  výstupní filtr
8  výstup stlačeného vzduchu
9  procesor - řídící jednotka

adsorpãní su‰iãka 
ultrapac 2000



< ¤ídící jednotka - ultrapac 2000
superplus. Pfiehledn˘ dvoufiádkov˘
displej indikuje provozní reÏim su‰iã-
ky, vãetnû chybov˘ch hlá‰ení a po-
ÏadavkÛ na servis. ¤ídící jednotka 
je vybavena bezpotenciálov˘m kon-
taktem pro externí signalizaci poru-
chov˘ch stavÛ.

ultrapac 2000
ultrapac 2000 superplus
ekonomické fie‰ení

• kompletní systém pro kvalitní 
úpravu stlačeného vzduchu, kom-
paktní řešení s minimálními nároky
na instalaci v místě aplikace

• adsorpční medium je v kazetách,
což umožňuje jednoduchou a rych-
lou údržbu

• unikátní multifunkční řídící jednot-
ka, vybavená veškerou elektroni-
kou a mechanikou pro optimální
řízení sušící a filtrační jednotky

• výjimečně kompaktní design 
s minimálními nároky na prostorové
umístění

• při centrálních aplikacích lze sušič-
ku řídit chodem kompresoru 
a minimalizovat spotřebu vzduchu
na regeneraci

ultrapac 2000 superplus
inteligentní systémové
fie‰ení

• kapacitní řízení v závislosti na zatí-
žení sušičky (zejména výhodné 
při nerovnoměrném odběru stlače-
ného vzduchu), úspora vzduchu
nezbytného pro regeneraci
adsorpčního materiálu

• unikátní systém pro vlastní 
monitorování všech částí sušičky 
a vnitřního provozního režimu

• textový displej indikuje provozní
stavy, oznamuje požadavky na
údržbu a servis, hlásí chybové
stavy a závady

• řídící jednotka optimalizuje časové
intervaly pro výměnu filtračních 
vložek a kazet s adsorpčním mate-
riálem

Kazeta s adsorpãním
materiálem
Jednoduché 
a perfektní fie‰ení

Kazeta, ve které je granu-
lovan˘ adsorpãní materi-
ál, minimalizuje mecha-
nické opotfiebení a 
prodluÏuje Ïivotnost
adsorpãního materiálu.
Zaji‰Èuje jednoduchou
manipulaci, demontáÏ a
v˘mûnu materiálu, kter˘
je základním prvkem
adsorpãního su‰ení.
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