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Innovatív design most elérhető közelségben  
 
 
 
 
 

Az Ingersoll Rand hidegen és fűtve fúvó szárító 
berendezést  könnyű hozzáférésre, maximális 
hatékonyságra és hosszú élettartamra tervezték— a 
legkorszerűbb alacsony profilú csomagban szállítják, 
hogy a telepítés és üzemeltetés egy pillanat alatt 
megtörténjen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

A alacsony profilú kialakítás lehetővé 
teszi az álló szállítást. 

 
Alacsony profilú kialakítás Hagyományos design

 
Alacsony profil az egyszerű 
karbantartásért 
Egy pillanat alatt észreveszi, hogy az 
Ingersoll Rand adszorpciós szárítók 
nem olyanok, mint mások.  
Az alacsony profilú kialakítás könnyű 
hozzáférést biztosít a fontos karbantartási 
pontokhoz szolgáltató szinten gyorsabb 
szervizelésért és a kevesebb az állásidőért.  
Az alsó alakzat is lehetővé teszi álló 
szállítást és az egyszerûbb telepítést. 

 
Döntött osztókkal a szolgáltató szint közepe 
felé, a nagy teljesítményű szelepek 
könnyen elérhetőek a karbantartáshoz. 
Például egy tipikus membrán szelep egy 
hidegen szárítóban újjá épülhet kevesebb, 
mint tíz perc alatt, anélkül, hogy 
eltávolítanánk a szelepet az osztóból.   

Döntött osztók, hogy a szelepek könnyen 
elérhetőek és  karbantarthatóak legyenek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nehéz szűrők 

 

In
ge

rs
ol

l R
an

d 



 
 

2 Adszorpciós Szárítók

Innovatív vezérlő és Design az energiaköltségek 
csökkentésére 

 

Az új szárítóink a legkorszerűbb Energia szervezési rendszert 
biztosítják (EMS), amely maximalizálják az energiahatékonyságot, 
miközben állandó marad a harmatpont. A  páratartalom érzékelő 
folyamatosan figyelemmel kíséri a harmatpontot. Az    EMS 
minimalizálja a sűrített levegő felhasználást a regenerációban, és 
optimalizálja a fűtő és fúvó működését. 

Fütve fúvó modellek rendelkeznek szilárd test lágyindítókkal 
hogy korlátozzák a bekapcsolási áramot a zökkenőmentes 
indításért és hosszabb befúvó motor élettartamért. 

Egy fütve fúvó szárító EMS-el 
megtakaríthat több mint 20.000 EURÓT 
mindössze 3 év alatt! 

 
¤40,320 

¤29,916 

¤19,944 

 
A szárítókat alacsony nyomásesés szelep kiválasztására 
tervezték, a torony mérete és szűrő design. 

 

A felhevített fúvó modellekben, a fűtés és a fúvás a kilépő 

hőmérséklet által vezérelt, ami lekapcsol hogy elektromos 

energiát takarítson meg amíg a szárító regenárálódik. 

 
 
 
 
 

Heated Blower Dryer with EMS 

Heated Blower Dryer 

Heatless Dryer 

 

Ezek a számítások csak megközelítőek és az alábbi 
feltételezések alapján történtek: Heatless model D3300IL, 
Heated model D3200IB, 55 m3/min, 1,800 CFM, 400 kW 
Compressor Motor, ¤0.07 per kW/hr 80 hours per week, and 40 
weeks per year. 

 

 
 
Energia  
költségek

A félvezető relé pontos hőszabályozást biztosít, csökkentve ezáltal a 
fűtés időket és hosszabb élettartamot ad.  

 
Legkorszerűbb mikroprocesszoros vezérlő 
■ Optimális szinten tartja a szárító teljesítményét, folyamatosan 

figyeli a funkciókat és az ide vonatkozó figyelmeztetéseket, 
valamint védelem értesítést biztosít, és csökkenti az állásidőt. 
 

■ Kijelzi a szárító vezérlőn a légkompresszor teli/nem tali állapotát. 

 
■ Modbus kompatibilis. 

 

■ LCD kijelző a könnyebb láthatóságért 
 

Nagy teherbírású szűrők hosszú élettartamért 
■ Szabványos, nagy teljesítményű pre-szűrők és az után-szűrők 

meghosszabbítják a párátlanítók életét és a kiáramló levegőnek 

maximális részecske védelmet biztosítanak. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Digital Microprocessor Controlle
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A megfelelő adszorpciós szárító kiválasztása 
 
Minden a döntésen múlik. Mindegy, hogy az alacsonyabb 
működési, vagy az alacsonyabb beruházási költségek 
fontosak, az Ingersoll Rand adszorpciós szárító megfelel 
az Ön igényeinek.  

 
Mi különbözteti meg az Ingersoll Rand adszorpciós 
szárítókat 

Ingersoll Rand adszorpciós szárítók úgy vannak kialakítva, 
hogy gyakorlatilag megszüntetik a nedvesség miatti költség 
kiesést.  Minden szárítónk iker tornyokat használ és 
stratégiailag elhelyezett szelepeket sűrített levegővel történő 
szárításhoz. Kapcsolási szelepek általában nyitottak, míg a 
leürítő szelepek alapállapotban zárva vannak, hogy a levegő 
áramlását engedélyezzék áramkimaradás esetén. A 
stratégiailag elhelyezett szűrők, amelyek az olaj és szennyező 
anyagok eltávolítását biztosítják, hogy csak tiszta, száraz 
levegő hagjya el a szárítót. 

Minden szárító tartalmaz egy IP54 csomagot, így fokozott 
védelmet biztosít az elektromos alkatrészeknek, vezérlőknek 
és kijelzőknek. Mind a  hidegen és mind a fűtött fúvó szárító 
számos szabványos funkcióval rendelkezik, hogy magas 
színvonalú működést biztosítson valamint lehetőségeket, hogy 
a szárítókat a levegős rendszer igényeihez igazítsa.  

 
Hogy működnek az abszorpciós szárítók 
Az erősen nedvszívó szárítószer eltávolítja a 
nedvességet a sűrített levegőből, miközben áthalad az 
online szárító tornyon. A különbség a két technológia 
között az, hogy hogyan szívódik fel a nedvesség 
felszívódik a szárítóból (regenerálás) - lásd az ábrákat az 

5. oldalon.

 

Hidegen szárítók 
alacsonyabb befektetést 
igényelnek de szükség van a 
szárított sűrített levegő kis 
részére, ehhez el kell vonni a 
levegő rendszerből az 
abszorpciós regeneráláshoz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fütve fúvó szárító nagyobb 
kezdeti beruházást igényel,de 
nem vagy alig igényli a 
sürített levegő elterelését a 
rendszerből a 
regenáráláshoz, így 
alacsonyabb üzemeltetési 
költséget kínálnak.  

 
Tulajdonságok és opciók Hidegen adszorpciós szárítók Fűtött Fúvó adszorpciós szárítók 

Energy Management System (EMS) Opció Standard 
Sűrített levegő felhasználás a regenáróldásért 
f   

15% 0% 
Vezérlőkapcsoló Digital Microprocessor Digital Microprocessor 
Környezetvédelem IP54 (Option for IP65) IP54 (Option for IP65) 
Elérhető Flow tartomány (2.8 m3/min - 55.9 m3/min) (8.9 m3/min - 248.6 m3/min) 
Állandó harmatpont -40°C (Option for -70°C) -40°C 
Mellékelt szűrés Heavy Duty Pre-filters & After-filters Heavy Duty Pre-filters & After-filters 
Nyomás Értéke 10 bar g 10 bar g 
Torony szigetelés Nem elérhető Opció 
Rozsdamentes acél Vezérlő vonal Opció Opció 
Dryer Bypass Opció Opció 
Hidegen Backup Mode Nem alkalmazható Standard 

 
 
 

4 Abszorpciós Szárítók 



 
Hidegen adszorpciós szárító 
Szárítás: (1) A légkompresszorból a levegő belép a 
szárítóba előszűrőn keresztül, amely eltávolítja 
szennyeződéseket, hogy megvédje a szárítószert. 
(2) A levegő beáramlik a szárító toronyba. 

(3) A szárítószer eltávolítja a nedvességet a 
levegőből adszorpción keresztül. (4) A száraz 
levegő áthalad az utánszűrőn és eltávolítja a 
szennyező részecskéket, mielőtt belép a 
levegőrendszerbe. (5)  Egy kis mennyiségű sűrített 
levegő (15%) a regeneráló toronyba irányul. 
  
Regenerálás: (1) A száraz levegő áramlik az 
ellenkező irányba a regeneráló tornyon keresztül, 
eltávolítja csapdába esettt nedvességet a szárítóból. 
. 
(2) Nedves levegő kilép a szárítóból egy 
kipufogónyíláson keresztül, amely a zaj 
csökkentésére hangtompítóval van ellátva.

 
 
Levegő rendszerbe 

 
 
 
 
 

 
Regeneráló torony 

 
 
 
 
 

Szárító torony 

 
Fűtve fúvó adszorpciós szárító. 
S: (1) A légkompresszorból a levegő belép a szárítóba 
előszűrőn keresztül, amely eltávolítja szennyeződéseket, 
hogy megvédje a szárítószert. 

(2) A levegő beáramlik a szárító toronyba  

(3) A szárítószer eltávolítja a nedvességet a levegőből 
adszorpción keresztül. (4) A száraz levegő áthalad az 
utánszűrőn, és eltávolítja a szennyező részecskéket, 
mielőtt belép a levegőrendszerbe. 

 
 
 
 
Légkompresszorból 

Légkompresszorból 
 
 
 
 
 
 
Drying tower Regeneráló torony 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levegőbeömlő nyílás  
 

Regenárálás: (1) A környezeti levegő belép 
a levegőbeömlő nyíláson át. (2)  A  levegő hőmérséklete  
megemelkedik , ahogy a levegő mozog a külső fűtésen  
keresztül. 

(3) Forró levegő irányul a regeneráló toronyba. 

(4) A meleg levegő ellentétes irányba áramlik a 
regeneráló tornyon keresztül, eltávolítja az 
adszorbeált nedvességet a szárítószerből. (5) 
Nedves levegő kilép a szárítóból egy 
kipufogónyíláson keresztül, amely a zaj 
csökkentésére hangtompítóval van ellátva.

 
 
 
 

Fűtő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Levegőrendszerbe 
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Adszorpciós szárítók jellemzői és előnyei 
 
 

A Microprocessor Vezérlő 
Kontroll szelep vált hogy közvetlenül irányítsa a fúvó és fűtő 
működést. Folyamatosan nyomonköveti a működési 
paramétereket, ezzel védve a szárítót.A 

 
 

B Környezetvédelem G 

IP54 minősítés védelmet nyújt a por és a nedvesség 
általi szennyeződés ellen (IP65 opció lemosó alkalmazások). 
 M 

C Motor védelem/könnyű indítás (csak a fütve fúvó esetében) C
 

Csökkenti a bekapcsolási áramot és a feszültséget a mechanikai rendszerben.  
D 

D Tápegység 
Szárítók 50 Hz-en működnek (minden modell), vagy 60 Hz-en 
(opcionális). Pneumatikus lehetőségek is elérhető Hidegen fúvő 
modelleknél.E 

Centrifugális fúvő (csak fűtött fúvóknál) 
A nagy teljesítményű centrifugális fúvó lehetővé teszi a környezeti 
levegő használatát a regeneráláshoz, így csökkenthető a sürített 
levegő veszteség. 
Nagy teljesítményű fűtő (csak fűtött fúvó)   
Felmelegíti azt a levegőt, amit a regeneráláshoz használnak, hogy 
növeljék a nedvesség eltávolítás hatékonyságát. 

 

E Adszorpciós 
A megbízható, nagy szilárdságú,, nem savas szárítószer maximális 

teljesítményt, és könnyű tárolást, és kezelést biztosít. L 
 

J 
F Hangtompító 

Csökkenti a levegő zajszintjét, hogy biztosítsa a a munkavállaló-barát 
környezetet.. 

H K 

G Nagy teljesítményű szelepek 
Nagyteljesítményű pillangószelepek önálló feszültség tömítéssel gyors 
reagálást és a hosszú életet biztosítanak. A szelepek központilag 
döntöttek a könnyű hozzáférésért.. 

H Nagy teherbírású szűrők 
Előszűrő: Nagy hatékonysággal csökkenti az olaj aeroszol 
tartalmat  0,01 mg / m3-re @ 21 ° C ezzel védve és meghosszabítva 
a szárító élettartamát. 
 
Után-szűrő: Nagy teherbírású részecske eltávolítás 1 micronra, ezáltal 
biztosítva a magas minőségű levegőt a vevőnek. 

 
Biztonsági szelep 
Védi a szárítót a túlnyomástól tűz esetén. 

 
I Adszorpciós tornyok 

A tornyok folyamatos 10 bar g működésre vannak beállítva. A 
digitális vezérlő le és fel kapcsolja a tornyokat regenerálás 
szabályozáshoz. 

J Páratartalom érzékelő 
Az érzékelő része az EMS csomagnak, amely lehetővé teszi a 
harmatpont folyamatos ellenőrzését. 

 
K Cool Sweep üzemmód (csak a fűtő fúvónál) 

Csökkentett a hőmérséklet és páratartalom tüskéket 
amelyek az átkapcsolás során felléphetnek.
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Hogyan válasszuk ki a megfelelő adszorpciós szárító technológiát? 
Ez olyan változóktól függ, mint a rendszer igény, a sűrített levegő 
kapacitás, a levegőminőségi követelmények és az alkalmazott életciklus 
költségek, amelyek egyedivé teszik az Ön sűrített levegő rendszerét. 

 

Heatless Desiccant Dryer Specifications 
 

 
Modell 

Folyás 
-40°C PDP 

Folyás 
-70°C PDP 

 
Be/Ki 

 
Szélesség

 

Méretek 
Mélység Magasság 

 
Súly 

 cfm m3/hr cfm m3/hr Kapcsolat mm mm mm kg 
D160IL 94 160 75 128 1.0 BSP 1,029 762 1,600 241 
D200IL 118 200 94 160 1.0 BSP 1,029 762 1,600 256 
D275IL 162 275 130 220 1.5 BSP 1,130 813 1,676 321 
D350IL 206 350 165 280 1.5 BSP 1,130 813 1,676 332 
D500IL 294 500 236 400 2.0 BSP 1,232 813 1,702 419 
D700IL 412 700 330 560 2.0 BSP 1,334 813 1,727 506 
D900IL 530 900 424 720 2.0 BSP 1,435 864 2,083 710 
D1000IL 589 1,000 471 800 2.0 BSP 1,435 864 2,083 755 
D1600IL 942 1,600 754 1,280 3.0 BSP 1,626 1,067 2,235 1,016 
D2000IL 1,178 2,000 942 1,600 3.0 BSP 1,626 1,067 2,235 1,100 
D2500IL 1,472 2,500 1,178 2,000 DN100 1,994 1,397 2,057 1,350 
D3300IL 1,943 3,300 1,554 2,640 DN125 2,134 1,549 2,388 1,773 

 
Heated Blower Desiccant Dryer Specifications 

 

 
Modell 

Folyás 
-40°C PDP 

 
Fűtő 

 
Fúvó 

 
Be/Ki 

 
Szélesség 

MÉretek 
Mélység Mag. 

 
Súly 

 cfm m3/hr kW kW Kapcsolat mm mm mm kg 
D500IB 294 500 6 3.0 1.5 BSP 1,334 813 1,727 670 
D900IB 530 900 12 4.0 2.0 BSP 1,435 864 2,023 958 
D1400IB 824 1,400 18 6.0 3.0 BSP 1,626 1,194 2,184 1,451 
D1800IB 1,060 1,800 24 9.0 3.0 BSP 1,994 1,219 2,032 1,710 
D2200IB 1,295 2,220 24 9.0 3.0 BSP 1,994 1,219 2,032 1,857 
D2600IB 1,531 2,600 30 15.0 3.0 BSP 2,134 1,397 2,337 2,504 
D3200IB 1,884 3,200 36 15.0 DN125 2,134 1,524 2,337 2,775 
D3900IB 2,296 3,900 45 15.0 DN125 2,134 1,524 2,337 3,138 
D5300IB 3,120 5,300 60 18.5 DN150 2,438 1,676 2,489 4,417 
D7000IB 4,121 7,000 80 22.0 DN150 2,591 1,930 2,286 5,524 
D9300IB 5,475 9,300 100 30.0 DN150 3,505 2,210 2,464 6,072 
D10600IB 6,241 10,600 125 37.0 DN150 3,810 2,337 2,616 7,264 
D14900IB 8,772 14,900 175 45.0 DN200 4,267 2,489 2,667 9,035 

Referencia tartomány  20°C-ig és 1 bar-ig, bemeneti 35°C-on és 7 bar g-on. Maximális üzemi nyomás 10 bar g. 
Az adszorpció gyárilag telepítve van az összes modellben, kivéve a D5300IB-ben és a D14900IB-ben. Méretek és tömeg megközelítő. 

 
 

Ingersoll Rand Ultra Gondoskodás 
Segít fenntartani az egészséges üzletet 
 
Az Ultra Gondoskodás ötéves karbantartási és teljesítmény-

megállapodásokat úgy tervezték, hogy könnyen érthető legyen, és 

semmi ne okozzon meglepetést.Tudjon meg többet az üzletének 

védelméről, keresse a Mimiko Kft-t, mint elsőszámú hazai 

forgalmazót.  

www.mimiko.hu/kapcsolat 
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Az Ingersoll Rand Industrial Technologies olyan termékeket, szolgáltatásokat és megoldásokat kínál, 
amelyek növelik ügyfeleink energiahatékonyságát, termelékenységét. A változatos és innovatív termékskálánk 
a kompett sűrített levegős rendszerektől, eszközöktől, és pumpáktól kezdve az anyag és folyadékkezelő 
rendszereken át, a környezetbarát mikroturbinákig terjed.  Ezenkívül növeljük a termelékenységet a Club Car® által 
készített megoldásokon keresztül, aki a világ vezető golf és haszongépjárművek forgalmazója vállalkozások 
és magánszemélyek részére.. 

 
 

Ingersoll Rand Industrial Technologies 
Swan Lane, Hindley Green 
Wigan WN2 4EZ, UK 
Tel: +44 (0) 1942 257171 
Fax: +44 (0) 1942 254162 
Email: asgesawebleads@irco.com 

www.ingersollrandproducts.com 
 
 
 
 
 

Member of Pneurop 

 
 

Az Ingersoll Rand kompresszorokat nem belégzésre alkalmas levegő előállítására  tervezték, szánták, vagy hagyták jóvá. Ingersoll Rand nem hagyja jóvá a 
berendezéseinek belégzésre alkalmas levegő előállítását és nem vállal felelősséget vagy kötelezettséget kompresszorok által használt légzési levegő szolgáltatásért. 
Minden garanciának vagy egyéb termékértékesítési feltételnek összhangban kell lennie a Ingersoll Rand értékesítéssel kapcsolatos általános szerződési 
feltételeivel, amelyek kérésre rendelkezésre állnak.A termék javítása az Ingersoll Rand folyamatos célja. A design és a műszaki adatok előzetes bejelentés 
vagy kötelezettség nélkül változhatnak. 
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