Máy nén khí trục vít
Series tiêu chuẩn SA08 - 200

Tiết Kiệm Năng Lượng Để Cứu Hành Tinh Của Chúng Ta

ĐẦU NÉN HIỆU SUẤT CAO SINH RA LƯU LƯỢNG KHÍ
THEO CHIỀU HƯỚNG TRỤC VÀ HƯỚNG TÂM.

Trung tâm R&D toàn cầu của Fusheng ở Đức được thành lập với mục
tiêu cải thiện mặt nghiêng của bánh răng, thiết kế tiết kiệm năng lượng
và hiệu suất lưu lượng cũng như gia tăng hiệu suất vận hành ở tốc độ
thấp.
Thiết kế kiểu hút xã khí theo trục sẽ giảm bớt sự mất cân bằng
một cách hiệu quả và mang lại các thuận lợi cho việc thiết kế đầu
nén như sau:
Mức độ ồn vận hành thấp hơn
Tuổi thọ của đầu nén và bạc đạn dài hơn.
Sử dụng hoàn toàn chiều dài rotor hiệu quả để tối đa hoá hiệu suất nén .

Thiết kế hiệu suất cao
Van Hút

Một van phục vụ như van một chiều, van
chặn, van điều khiển điều biến (tùy chọn).
Thiết kế độ rơi áp suất thấp nhằm tối ưu
hiệu suất hút. Máy nén tự điều chỉnh tự
động với nhu cầu thực tế khí nén khi nó
hoạt động. cho phép để điều khiển chính
xác hơn về áp suất không tải do đó hiệu
suất năng lượng lớn hơn.

Bạc Đạn Độc Lập
Không nhiều dầu bôi trơn bạc đạn từ đường
ống hồi dầu thứ cấp. các bạc đạn bây giờ
được bôi trơn bằng đường bôi trơn độc lập,
với lọc dầu độc lập, việc làm sạch dầu bôi
trơn được đảm bảo.

Hệ thống lọc khí hiệu suất cao
và an toàn
Kích thước của các phân tử lớn của bụi trong không khí
được làm sạch sẽ theo đường khí cuốn xoáy và rơi vào
rãnh cao su ở đầu trước của vỏ lọc khí thay vì dính vào
bịt kín bề mặt của lõi lọc.
Lõi lọc tuổi thọ dài được thiết kế với diện tích lọc lớn và
sự cản trở nhỏ chống lại việc hút khí để đảm bảo rằng
không khí sau khi qua lọc luôn luôn sạch.
Đường lọc và ngõ khí vào độc lập cho phép không khí
mát hơn được hút trực tiếp từ bên ngoài, tạo nên khí
ngõ vào tốt hơn.

Sáng kiến thân thiện với người dùng và tiết kiệm.

Tất cả các bề mặt đầu nối được
làm kín để loại bỏ hoàn toàn sự
rò rỉ
Bộ kết nối mạ kẽm bảo vệ môi trường được
gắn vào để kết nối giữa bề mặt các đầu với
nhau nhằm loại bỏ hoàn toàn sự rò rỉ.

Thiết bị giảm rung động
Sự rung động của máy nén được giảm đáng
kể khi máy nén đang vận hành. Đồng thời nó
cũng ngăn ngừa việc truyền nhiễu tần số thấp
qua sự cộng hưởng của các vật thể rắn làm
kéo dài tuồi thọ của máy nén.

Hệ thống dịch vụ thời gian thực thông minh IoT ( tuỳ chọn)
Hệ thống quản lý máy nén theo đám mây thực hiện việc giám sát đồng
nhất và dự đoán sự cố cũng như việc bảo dưỡng định kỳ theo gói. Các
tin nhắn về trạng thái thời gian thực và sự cố của máy nén được gởi tới
người chuyên môn được chỉ định qua SMS và Email.

Động cơ điện IE3 được sử dụng cho tất cả máy nén
trục vít SA. Nó mang lại hiệu suất máy nén khí lớn
hơn cũng như hiệu suất
năng lượng tốt hơn.

Luồng lưu lượng làm mát duy nhất
cho mục đích hiệu suất và giảm âm

Với quạt ly tâm, không khí lạnh được hút trực
tiếp từ bên ngoài tới thiết bị giải nhiệt và không
khí nóng được phân tán ra ngoài từ đỉnh. Với bề
mặt truyền nhiệt lớn hơn, thiết bị giải nhiệt đảm
bảo hiệu suất lảm mát tốt nhất.

Thiết kế quạt kép, một hoặc hai quạt được kích hoạt phụ thuộc vào nhiệt
độ môi trường. việc thiết kế này là tương đương với sự kết hợp của các
quạt làm mát và sự thay đổi tần số cơ
khí phụ
( sẳn có cho các máy trên 90 kW ).

Trong thời gian làm sạch thiết bị giải nhiệt,
đơn giản chỉ tháo nắp không tháo ống dẫn
gió và cửa.
Trong tủ điều khiển điện, không khí làm mát
được hút trực tiếp vào trong để đảm bảo sự
phân tán nhiệt tốt.
Đường hút khí độc lập ở động cơ đảm bảo
rằng không khí lạnh bên ngoài được đưa trực
tiếp tới động cơ và việc thiết kế giảm thanh
được đưa vào cổng hút.
Đối với các kiểu giải nhiệt bằng nước thì bộ giải
nhiệt ống công suất lớn được đưa vào cho mục
đích hiệu suất làm mát tốt và công suất lớn. hoàn
hảo cho môi trường nhiệt độ cao.

Khí nén chảy một cách
êm ái trong đường ống
và hầu như không có áp
suất rơi. Nước chảy
trong đường ống và
không khí ngoài đường
ống. việc thiết kế đường
ống thẳng xuyên suốt tạo
nên việc làm sạch rất dễ
dàng.

Điều khiển ồn tốt hơn.
Điều khiển tiếng ồn bây giờ được thực hiện tốt ở kiểu máy SA. Thiết kế độ ồn thấp
được gắn vào lọc khí. Đường hút khí không phụ thuộc của đông cơ và các quạt làm
mát cũng như thiết bị giảm rung động hiệu suất cao sẽ làm giảm đáng kể tiếng ồn.

Hiệu suất cao, dễ dàng bảo trì tách dầu.
Thiết kế tách dầu kích thước lớn đặc trưng cho diện tích tách dầu lớn mà giảm áp
rơi trong thời gian tách dầu/khí khi cung cấp lọc tốt hơn. Do đó tạo nên hệ thống
khí nén hiệu quả hơn.

Thiết kế trục quay ẩn được thông qua võ tách dầu. Việc thay thế tách dầu được
thực hiện dễ dàng hơn

Động cơ hiệu suất cực cao IE3
Sự kết hợp dãy máy SA mới và động cơ hiệu suất cực cao mang lại ý nghĩa không những
cải thiện hiệu suất cao mà còn giảm đáng kể chi phí vận hành.
Các lợi ích sử dụng động cơ IE3

Sự khác biệt hiệu suất của các mức khác nhau của động cơ.

Chi phí tiết kiệm điện năng mỗi năm ( USD $ )

Chi phí tiết kiệm hằng năm bằng cách sử
dụng động cơ IE3 thay vì IE1 +
Chi phí tiết kiệm hằng năm bằng cách sử
dụng động cơ IE3 thay vì CNS 2934
So sánh với máy nén khí 10 năm cách đây(37kW), bằng
cách sử dụng động cơ IE3 có thể tiết kiệm khoảng 3007
USD chi phí tiền điện mỗi năm. So sánh với máy nén khí
động cơ IE1+. Bằng cách dung động cơ IE3 có thể tiết
kiệm khoảng 1148 USD chi phí tiền điện mỗi năm.Dựa vào
số giờ hoạt động mỗi năm là 8000 giờ: 1kWh=1.1USD

CNS2934 là tiêu chuẩn của Version củ đối với động cơ
cảm ứng
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