Compressores de Parafuso
Série Airtower Compacto
Com o mundialmente renomado PERFIL SIGMA
Vazão: 0,26 a 0,80 m³/min, Pressão: 5,5 a 15 bar
www.kaeser.com

Série Airtower Compacto

A nova solução compacta e completa
AIRTOWER – Conjuntos de ar comprimido integrado com ocupação mínima de espaço. A linha de compressores de parafuso Airtower da Kaeser Compressores combina eficiência excepcional e desempenho rentável com produção, tratamento
e armazenamento de ar comprimido super silenciosos. A cabine de polietileno rotomoldado de parede dupla do Airtower
oculta um sistema completo de fornecimento de ar comprimido.
É a escolha perfeita para oficinas e instalações de produção menores, pois esses avançados sistemas de compressores
oferecem manutenção incrivelmente fácil e longa durabilidade para garantir muitos anos de serviço confiável.

Eficiência como padrão

Máxima eficiência e utilização de ar

Todo conjunto compacto Airtower possui um compressor
de parafuso com rotores Perfil Sigma, altamente eficientes, para garantir mais ar por menos energia.

Os sistemas Airtower "tudo em um" possuem um avançado controlador de compressor SIGMA CONTROL 2 para
garantir uma operação confiável e eficiente com a máxima
utilização de ar comprimido.

Versátil e compacto
Disponíveis com motores de 2,2 a 5,5 kW, você sempre
encontrará o modelo certo para atender às suas necessidades especificas. Além de seu impressionante desempenho, os quatro modelos do Airtower medem só 61,5 cm de
largura e ocupam um espaço de apenas 0,62 m².

Proteção contra corrosão
Graças ao secador por refrigeração integrado, os sistemas Airtower fornecem ar comprimido de alta qualidade e
protegem suas ferramentas e equipamentos contra danos
causados por corrosão.

Limpo e silencioso

Plugue e use

Com níveis de ruídos de apenas 69 dB(A), o Airtower é
excepcionalmente silencioso. Equipado com um secador
por refrigeração, esse sistema fornece ar comprimido
seco e limpo a qualquer hora. O dreno de condensado
com sensor de nível eletrônico, remove de forma confiável
o condensado do reservatório de ar e secador por refrigeração sem perdas de energia.

Nossos sistemas de ar comprimido completos exigem um
trabalho mínimo quando se trata de tubulação e instalação. Basta conectar esse conjunto de ar comprimido
compacto na fonte de energia elétrica e na rede de distribuição de ar para estar pronto para uso, simples assim!

TUDO
EM UM
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O sistema de ar comprimido completo
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Qualidade KAESER em todos os detalhes

Rotores PERFIL SIGMA

SIGMA CONTROL 2: Eficiência otimizada

Todos os compressores de parafuso KAESER possuem
rotores Perfil Sigma, os quais foram especialmente desenvolvidos pela KAESER e requerem, aproximadamente, 10
a 20% menos energia do que os rotores convencionais
com a mesma capacidade de vazão. Isso contribui significativamente para a impressionante eficiência geral desses
sistemas versáteis.

Com seu eficiente controle start-stop, o SIGMA CONTROL 2 garante um desempenho otimizado do sistema
de ar comprimido em todos os momentos e o display de
fácil leitura permite uma comunicação efetiva. Além disso,
este avançado controlador monitora constantemente todo
o conjunto Airtower.

Exaustão de ar

Ar de resfriamento

Fácil manutenção

Resfriamento eficiente

Todos os pontos de manutenção são facilmente acessíveis, pois a cabine de polietileno rotomoldado do Airtower
pode ser retirada sem precisar fazer nenhum esforço. O
dreno de condensado eletrônico pode ser inspecionado
através de um visor. Não é preciso dizer que o Airtower
foi projetado tendo em mente uma manutenção mais fácil
possível.

Os compressores KAESER são conhecidos por seus sistemas de resfriamento inovadores e os conjuntos Airtower
não são exceção, pois possuem três ventiladores para
assegurar um resfriamento ideal. Um ventilador eficiente
com um motor independente assegura um resfriamento de
óleo confiável.

Equipamento
Sistema completo

Resfriamento

Pronto para operação, totalmente automático, super
silencioso, vibração amortecida e cabine de polietileno
rotomoldado resistente.

Resfriamento a ar, resfriador de alumínio para óleo com
motor de ventilador separado, segundo ventilador no eixo
de acionamento do motor. Controle de aquecimento automático (ativado somente em cargas muito baixas)

Isolamento acústico
Cabine acústica, suportes antivibratórios, amortecimento
de vibração duplo.

Bloco compressor
Compressores genuínos KAESER com rotores PERFIL
SIGMA, uma fase e injeção de óleo lubrificante para um
resfriamento de rotor otimizado.

Motor elétrico
Motor elétrico (IE3) de alta eficiência e qualidade, IP 54,
fabricado na Alemanha, conforme a norma Iso F para
reserva adicional.

Acionamento por correia em V
Correia em V elástica e isenta de manutenção. Nenhum
ajuste é necessário.

Fluido refrigerante e fluxo de ar
Filtro de ar colmeia para ar seco, válvula de retenção na
entrada de ar, válvula de respiro pneumática, tanque de
óleo lubrificante com cartucho separador, válvula de segurança, válvula de pressão mínima/válvula de retenção,
micro filtro no circuito de resfriamento de óleo.

Funcionamento

Reservatório de ar
Dreno de condensado eletrônico com revestimento
interno.

SIGMA CONTROL 2
O controlador que oferece monitoramento e controle
eficiente do sistema compressor em todos os momentos. LEDs indicadores, como um "semáforo", mostram a
situação operacional; painel de texto simples e 30 línguas
selecionáveis; teclas com ícones, controle e monitoramento totalmente automáticos como padrão. Além disso,
o sistema pode ser integrado na rede Sigma Network ou
operado via Ethernet em comunicação mestre-escravo
com outro sistema da rede; autorização clara via leitor
RFID, memória de dados operacionais, servidor web
integrado.

Componentes elétricos
Cabine de controle com grau de isolamento IP 54, partida
estrela-triângulo automática (a partir de 3kW); proteção
contra sobrecarga de motor; transformador de controle.

Secador por refrigeração
Equipados com trocadores de calor de placas de aço
inoxidável, separador de condensado integrado, dreno de
condensado eletrônico, circuito refrigerante isolado.
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Especificações técnicas
Modelo

Taxa de vazão *)
Pressão Potência nominal Modelo do Pressão de Pressão diferen- Reservatório
Pressão
de trabalho Conjunto completo em manoméde ar
do motor
secador por ponto de cial do secador
pressão de trabalho
trica
refrigeração orvalho por refrigeração
máx.
bar

m³/min

bar

7,5

0,34

8

10

0,26

11

7,5

0,45

8

10

0,36

11

13

0,26

15

7,5

0,60

8

10

0,48

11

AIRTOWER 3C

AIRTOWER 4C

AIRTOWER 5C

Dimensões
LxPxA

Nível de
pressão
sonora **)

Massa

mm

dB(A)

kg

kW

2,2

CT 4

+6

0,2

215

620 x 980 x 1480

69

285

3,0

CT 4

+6

0,2

215

620 x 980 x 1480

70

285

+6

0,2

215

620 x 980 x 1480

70

290

+6

0,2

215

620 x 980 x 1480

70

300

CT 8
4,0
CT 4

13

0,37

15

7,5

0,80

8

10

0,67

11

13

0,54

15

CT 8
AIRTOWER 7.5C

5,5
CT 4

*) Taxa de vazão do sistema completo conforme a norma ISO 1217: 2009, Anexo C/E: pressão de admissão 1 bar (a), temperatura do ar de admissão e de resfriamento 20°C.
**) Nível de pressão sonora conforme a norma ISO 2151 e a norma básica ISO 9614-2, tolerância: ± 3 dB (A)

Especificações técnicas do secador por refrigeração
Modelo

Consumo de energia
do secador
por refrigeração

Pressão
de ponto de orvalho

kW

°C

CT 4

0,24

3

CT 8

0,35

3

Visualização

Refrigerante

Carga de
refrigerante

Potencial de aquec.
efeito estufa

CO2
equivalente

Circuito refrigerante
hermético

kg

GWP

t

R-513A

0,17

631

0,11

Sim

R-513A

0,25

631

0,13

Sim

O mundo é a nossa casa
Por ser um dos maiores fabricantes globais de compressores, sopradores e sistemas de ar comprimido, a
KAESER COMPRESSORES está representada em todo o
mundo através de uma abrangente rede de subsidiárias e
de distribuidores autorizados em mais de 140 países.
Ao oferecer produtos e serviços inovadores, eficientes
e confiáveis, os experientes consultores e engenheiros
da KAESER COMPRESSORES, trabalham em estreita
parceria com seus clientes para aprimorar suas vantagens
competitivas e desenvolver conceitos de sistemas progressivos, os quais aumentam continuamente os limites
de desempenho e tecnologia. Além disso, décadas de
conhecimento e experiência deste fabricante de sistemas
industriais líder do setor, são disponibilizados para todos
os clientes por meio da avançada rede global de TI do
grupo KAESER.

KAESER COMPRESSORES DO BRASIL LTDA.
Avenida de Pinedo, 645 – São Paulo - SP - Brasil
Telefone +55 11 5633-3030 – Fax +55 11 5633-3033
E-Mail: info.brasil@kaeser.com – www.kaeser.com
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Essas vantagens, juntamente com a organização mundial
de serviços da KAESER, asseguram que cada produto opere sempre com o máximo de seu desempenho,
proporcionando ótima eficiência e máxima utilização de ar
comprimido.

