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Lenhardt & Wagner

Solidny wzrost
Lenhardt & Wagner jest jedną z wiodących i renomowanych

wysokociśnieniowe, które są wymagane dla stacji paliw gazu

firm na rynku technologii wysokociśnieniowych. Światowa

ziemnego. W naszej ofercie są również wysokociśnieniowe

sieć biur i centrów serwisowych L & W zapewnia stały rozwój

gazy obojętne, takie jak argon, hel lub azot do zastosowań

firmy. Prosta, zarządzalna struktura korporacyjna pozwala nam

przemysłowych, w tym gazy do spawania i cięcia laserowego

bezpośrednio identyfikować słabości i działać natychmiast.

i do ogólnego użytku laboratoryjnego.

Istotne jest tu nasze indywidualne podejście oraz bezpośredni
Nasz zrównoważony wzrost opiera się na długoterminowym

kontakt z klientami.

planowaniu strategicznym, które wciąż zapewnia nam
W ciągu ostatnich trzech dekad gama produktów L & W mogła

wystarczającą swobodę szybkiej reakcji w nagłych przypadkach.

być konsekwentnie rozszerzana i tworzone były przy tym nowe

Kontynuując ekspansję na rynku azjatyckim, z nowymi agencjami

rynki. Dzieje się tak głównie ze względu na nasze inwestycje

w Singapurze i Chinach, mogliśmy znacznie zwiększyć sprzedaż

w rozwój i optymalizację asortymentu oraz

i poprawić jakość naszych usług.

współpracę

z naszymi importerami. W uzupełnieniu sprężarek powietrza
do oddychania i związanych z nimi urządzeń peryferyjnych
oferujemy również sprężarki, układy magazynowania i filtry

Zaufaj ekspertom, zaufaj L&W.

Informacje zawarte w tym katalogu zostały opracowane z najwyższą starannością i uwagą na podstawie danych dostępnych w styczniu 2013 r. Zastrzegamy sobie prawo do zmian
specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia w celu poprawy naszych produktów. Rysunki zawarte w niniejszym katalogu stanowią jedynie wskazówki. Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za treści zawarte w katalogu.

Spis treści
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Rozwiązania wysokociśnieniowe firmy L&W

Rozwiązania wysokociśnieniowe firmy L&W
Sprężarki
Wysokociśnieniowe sprężarki tłokowe do 420 bar z napędem
elektrycznym, silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym.

Panele do napełniania

Nitrox/Trimix

Stacja powietrza

Ergonomicznie zaprojektowane panele
do napełniania.

Rozwiązania dla produkcji mieszanin
gazów i napełniania do zastosowań
nurkowych.

Stacje napełniające czynne 24 godz. /
7 dni w tygodniu.

Sprężarki
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Przegląd sprężarek
Typ

Wydajność

Komunikacja
i transport

[l/min] [Nm³/h]

Silnik napędowy
[cfm]

Moc napędu

Strona

[kW]

Mobilna

100

6,0

3,5

Zasilanie 1 / 3-fazowe

2,2

6

LW 100 B ECO

Mobilna

100

6,0

3,5

Benzyna

4,5

7

LW 100 E / E1

Mobilna

100

6,0

3,5

Zasilanie 1 / 3-fazowe

2,2

8

LW 100 B

Mobilna

100

6,0

3,5

Benzyna

4,5

9

LW 160 E / E1

Mobilna

160

9,6

5,6

Zasilanie 1 / 3-fazowe

4,0

10

LW 170 E Nautic

Mobilna

170

10,2

6,0

Zasilanie 3-fazowe

4,0

18

LW 170 D Nautic

Mobilna

170

10,2

6,0

Diesel

4,8

19

LW 190 B

Mobilna

190

11,4

6,7

Benzyna

6,0

11

LW 200 E Nautic

Mobilna

200

12,0

7,0

Zasilanie 3-fazowe

5,5

18

LW 225 E

Mobilna

225

13,5

7,9

Zasilanie 3-fazowe

5,0

12

LW 245 B

Mobilna

245

14,7

8,7

Benzyna

6,0

13

LW 300 D MC

Mobilna

300

18,0

10,6

Diesel

7,4

17

LW 320 E MC

Mobilna

320

19,2

11,3

Zasilanie 3-fazowe

7,5

14 - 15

LW 320 B MC

Mobilna

320

19,2

11,3

Benzyna

8,7

16

LW 320 E Nautic

Mobilna

320

19,2

11,3

Zasilanie 3-fazowe

7,5

20

LW 320 B Nautic

Mobilna

320

19,2

11,3

Benzyna

8,2

21

LW 400 E MC

Mobilna

400

24,0

14,0

Zasilanie 3-fazowe

11,0

14 - 15

LW 400 B MC

Mobilna

400

24,0

14,0

Benzyna

13,4

16

LW 230 E Compact

Compact

230

13,8

8,1

Zasilanie 3-fazowe

5,5

22 - 23

LW 280 E Compact

Compact

280

16,8

9,9

Zasilanie 3-fazowe

7,5

22 - 23

LW 320 E Compact

Compact

320

19,2

11,3

Zasilanie 3-fazowe

7,5

22 - 23

LW 450 E Compact

Compact

450

27,0

15,9

Zasilanie 3-fazowe

11,0

24 - 25

LW 570 E Compact

Compact

570

34,0

20,1

Zasilanie 3-fazowe

15,0

26 - 27

LW 230 E

Stacjonarna

230

13,8

8,1

Zasilanie 3-fazowe

5,5

28 - 29

LW 280 E

Stacjonarna

280

16,8

9,9

Zasilanie 3-fazowe

7,5

28 - 29

LW 300 E

Stacjonarna

300

18,0

10,6

Zasilanie 3-fazowe

7,5

30 - 31

LW 320 E

Stacjonarna

320

19,2

11,3

Zasilanie 3-fazowe

7,5

28 - 29

LW 450 E

Stacjonarna

450

27,0

15,9

Zasilanie 3-fazowe

11,0

30 - 31

LW 450 D Basic

Stacjonarna

450

27,0

15,9

Diesel

10,5

32 - 33

LW 450 D

Stacjonarna

450

27,0

15,9

Diesel

10,5

34 - 35

LW 570 E

Stacjonarna

570

34,0

20,1

Zasilanie 3-fazowe

15,0

36 - 37

LW 570 D

Stacjonarna

570

34,0

20,1

Diesel

12,9

38 - 39

LW 720 E

Stacjonarna

720

43,2

25,4

Zasilanie 3-fazowe

18,5

40 - 41

LW 1300 E

Stacjonarna

1300

78,0

45,9

Zasilanie 3-fazowe

37,0

42 - 43

LW 230 ES

Cicha

230

13,8

8,1

Zasilanie 3-fazowe

5,5

44 - 45

LW 280 ES

Cicha

280

16,8

9,9

Zasilanie 3-fazowe

7,5

44 - 45

LW 300 ES II

Cicha

300

18,0

10,6

Zasilanie 3-fazowe

7,5

46 - 47

LW 320 ES

Cicha

320

19,2

11,3

Zasilanie 3-fazowe

7,5

44 - 45

LW 450 ES II

Cicha

450

27,0

15,9

Zasilanie 3-fazowe

11,0

46 - 47

LW 570 ES

Cicha

570

34,0

20,1

Zasilanie 3-fazowe

15,0

48 - 49

Sprężarki

LW 100 E / E1 ECO
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Sprężarki mobilne

LW 100 E ECO / LW 100 E1 ECO
Sprężarki LW 100 ECO są lekkie, niezawodne i idealnie nadają się do pracy w terenie. Wykonane są z całkowicie sprawdzonych
elementów udanej serii LW 100. Główne części składowe, takie jak na przykład silnik, blok sprężarki, system filtrów oraz urządzenie
do napełniania pochodzą całkowicie z tej serii. Pierścienie tłokowe ze stali na poszczególnych stopniach sprężarki zapewniają

Sprężarki

długotrwałą wydajność (czas napełniania).

Dane techniczne

Różnica w stosunku do standardowego modelu

Silnik elektryczny

Rama z aluminium (standardowo ze stali nierdzewnej)

Kabel zasilający z wtyczką

Brak uchwytów do przenoszenia

Wyłącznik Start/Stop

Niemalowany blok sprężarki

Rama z aluminium

Bez obsady zaworu napełniającego

Ręczne odwodnienie skroplin
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym i manometrem
Chłodnice międzystopniowe
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Wszystkie tłoki z pierścieniami tłokowymi
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Uchwyty do przenoszenia
Obsada zaworu napełniającego
Dodatkowy wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczny wyłącznik przy ciśnieniu końcowym
w komplecie z licznikiem godzin
Urządzenie przełączające dla 200 lub 300 bar
Zabezpieczenie wyłączające silnik
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie
Zestaw do konwersji: wersja benzynowa/elektryczna

Sprężarki mobilne

7

LW 100 B ECO
Sprężarki LW 100 ECO są lekkie, niezawodne i idealnie nadają się do pracy w terenie. Wykonane są z całkowicie sprawdzonych
elementów udanej serii LW 100. Główne części składowe, takie jak na przykład silnik, blok sprężarki, system filtrów oraz urządzenie
do napełniania pochodzą całkowicie z tej serii. Pierścienie tłokowe ze stali na poszczególnych stopniach sprężarki zapewniają
długotrwałą wydajność (czas napełniania).

Sprężarka z silnikiem benzynowym w komplecie z rozrusznikiem

Rama z aluminium (standardowo ze stali nierdzewnej)

pociąganym i automatycznym wyłączeniem przy niskim poziomie oleju

Brak uchwytów do przenoszenia

Rama z aluminium

Niemalowany blok sprężarki

Ręczne odwodnienie skroplin

Bez obsady zaworu napełniającego

Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym i manometrem
Chłodnice międzystopniowe
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Wszystkie tłoki z pierścieniami tłokowymi
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Uchwyty do przenoszenia
Obsada zaworu napełniającego
Dodatkowy wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Automatyczny wyłącznik przy ciśnieniu końcowym
w komplecie z licznikiem godzin
Urządzenie przełączające dla 200 lub 300 bar
Zestaw do konwersji: wersja benzynowa/elektryczna
Silnik Honda (4,1 kW) zamiast silnika Briggs & Stratton

Dane techniczne
LW 100 B ECO
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:

Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
100 / 6 / 3,5
330

2300
3/3
4-suwowy silnik napędowy
4,5
1350
Układ smarowania olejem
0,5
Pojemność olejowa [litry]:
Temperatura robocza [°C]:
+5°C do +45°C
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
86 (w +20°C / ok. 16 godz.)
Wymiary W x H x D [mm]:
670 x 400 x 400
Ciężar [kG]:
39
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]: 96
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW]:
Zapotrzebowanie powietrza do chłodz. [Nm³/h]:
Rodzaj smarowania:

1)

Zgodnie z EN 12021

LW 100 B ECO

Sprężarki

Różnica w stosunku do standardowego modelu

Dane techniczne

8

Sprężarki mobilne

LW 100 E / LW 100 E1
Sprężarka powietrza do oddychania LW 100 E / E1 jest wyjątkowo lekka i niezawodna. Przeznaczona jest do zastosowań
mobilnych i zachwyca elastycznością w połączeniu z niskimi wymaganiami konserwacyjnymi i kosztami utrzymania. Jest odporna
na działanie wody morskiej ze względu na malowany blok i ramę ze stali nierdzewnej. To wykonanie jest idealne dla doprowadzania
powietrza w środowisku wody morskiej. Pierścienie tłokowe ze stali na poszczególnych stopniach sprężarki zapewniają

Sprężarki

długotrwałą wydajność (czas napełniania).

Dane techniczne
Silnik elektryczny
Kabel zasilający z wtyczką
Wyłącznik Start/Stop
Rama ze stali nierdzewnej
Ręczne odwodnienie skroplin
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym i manometrem
Chłodnice międzystopniowe
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Wszystkie tłoki z pierścieniami tłokowymi
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Dodatkowy wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczny wyłącznik przy ciśnieniu końcowym w komplecie
z licznikiem godzin
Urządzenie przełączające dla 200 lub 300 bar
Zabezpieczenie wyłączające silnik
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie
Zestaw do konwersji: wersja benzynowa/elektryczna

LW 100 E1

Sprężarki mobilne

9

LW 100 B
Sprężarka z silnikiem benzynowym LW 100 B jest wyjątkowo lekka i niezawodna. Wymaga bardzo małego zakresu
konserwacji i idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych. Ze względu na ramę ze stali nierdzewnej odporną na wodę
morską i malowany blok jest bardzo popularna w zastosowaniach morskich. Pierścienie tłokowe ze stali na poszczególnych
stopniach sprężarki zapewniają długotrwałą wydajność (czas napełniania).

Sprężarki

Dane techniczne
Sprężarka z silnikiem benzynowym w komplecie z rozrusznikiem pociąganym
i automatycznym wyłączeniem przy niskim poziomie oleju
Rama ze stali nierdzewnej
Ręczne odwodnienie skroplin
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym i manometrem
Chłodnice międzystopniowe
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Wszystkie tłoki z pierścieniami tłokowymi
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Dodatkowy wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Automatyczny wyłącznik przy ciśnieniu końcowym w komplecie z licznikiem godzin
Urządzenie przełączające dla 200 lub 300 bar
Zestaw do konwersji: wersja benzynowa/elektryczna
Silnik Honda (4,1 kW) zamiast silnika Briggs & Stratton

LW 100 B

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:

LW 100 B
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
100 / 6 / 3,5
330

2300
3/3
4-suwowy silnik napędowy
4,5
Zapotrzebowanie powietrza do chłodz. [Nm³/h]: 1350
Rodzaj smarowania:
Układ smarowania olejem
Pojemność olejowa [litry]:
0,5
+5°C do +45°C
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
86 (w +20°C / ok. 16 godz.)
Wymiary W x H x D [mm]:
670 x 400 x 400
Ciężar [kG]:
43
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]: 96
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW]:

1)

Zgodnie z EN 12021
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Sprężarki mobilne

LW 160 E / E1
Przyjazna dla użytkownika sprężarka LW 160 E / E1 z napędem elektrycznym jest idealnym rozwiązaniem dla aplikacji mobilnych
lub okazjonalnych operacji napełniania. Dostarczana jest z kablem zasilającym, wtyczką i wybierakiem fazy. Model różni się
oznaczeniami E i E 1 (wersja E – 3-fazowa / wersja E1 – 1-fazowa).

Sprężarki

Dane techniczne
Silnik elektryczny
Kabel zasilający z wtyczką i wybierak fazy
Wyłącznik Start/Stop
Rama ze stali nierdzewnej
Ręczne odwodnienie skroplin
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym i manometrem
Chłodnice międzystopniowe
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Dodatkowy wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczny wyłącznik przy ciśnieniu końcowym
w komplecie z licznikiem godzin
Urządzenie przełączające dla 200 lub 300 bar
Zabezpieczenie wyłączające silnik
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie
Zestaw do konwersji: wersja benzynowa/elektryczna

LW 160 E

Sprężarki mobilne
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LW 190 B
Przyjazna dla użytkownika sprężarka z silnikiem 4-suwowym w kompaktowej obudowie jest popularną alternatywą
dla wypraw i safari. Sprężarka LW 190 B jest przenośna i dlatego idealnie nadaje się do zastosowań mobilnych lub
okazjonalnych operacji napełniania.

Dane techniczne
Rama stalowa w komplecie z uchwytami do przenoszenia
Ręczne odwodnienie skroplin
Razem z rurą wlotową powietrza
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym i manometrem
Chłodnice międzystopniowe
Rurociągi ze stali nierdzewnej
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Dodatkowy wąż napełniający w komplecie
z zaworem napełniającym
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
Urządzenie przełączające dla 200 i 300 bar
Licznik godzin
Zestaw do konwersji: wersja benzynowa/elektryczna

LW 190 B z opcjonalnym modułem 200/300 bar

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW]:
Zapotrzebowanie powietrza do chłodz. [Nm³/h]:
Rodzaj smarowania:
Pojemność olejowa [litry]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [cm]
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

LW 190 B
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
190 / 11,4 / 6,7
330
1900
3/3
4-suwowy silnik napędowy (start po pociągnięciu)
6,0
1800
Układ smarowania olejem
0,8
+5°C do +45°C
150 (w +20°C / ok. 13 godz.)
92 x 43 x 57
94
93

Sprężarki

Silnik 4-suwowy w komplecie z rozrusznikiem pociąganym i automatycznym odcięciem przy niskim poziomie oleju
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LW 225 E
Przyjazna dla użytkownika sprężarka z silnikiem elektrycznym i w kompaktowej obudowie. Sprężarka LW 225 E idealnie
nadaje się do zastosowań mobilnych lub okazjonalnych operacji napełniania.

Dane techniczne

Sprężarki

Silnik elektryczny
Kabel zasilający z wtyczką i wybierak fazy
Wyłącznik Start/Stop
Rama stalowa w komplecie z uchwytami do przenoszenia
Ręczne odwodnienie skroplin
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym i manometrem
Chłodnice międzystopniowe
Rurociągi ze stali nierdzewnej
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Dodatkowy wąż napełniający w komplecie
z zaworem napełniającym
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
Urządzenie przełączające dla 200 i 300 bar
Licznik godzin
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie
Zestaw do konwersji: wersja benzynowa/elektryczna

LW 225 E

Sprężarki mobilne

13

LW 245 B
Przyjazna dla użytkownika sprężarka z silnikiem 4-suwowym i w kompaktowej obudowie. Przenośna sprężarka LW 245 B idealnie
nadaje się do zastosowań mobilnych lub okazjonalnych operacji napełniania. Jest popularną sprężarką do wypraw i safari.

Dane techniczne
Silnik 4-suwowy w komplecie z rozrusznikiem pociąganym i automatycznym odcięciem przy niskim poziomie oleju

Sprężarki

Rama stalowa w komplecie z uchwytami do przenoszenia
Ręczne odwodnienie skroplin
Razem z rurą wlotową powietrza
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym i manometrem
Chłodnice międzystopniowe
Rurociągi ze stali nierdzewnej
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Dodatkowy wąż napełniający w komplecie
z zaworem napełniającym
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
Urządzenie przełączające dla 200 i 300 bar
Licznik godzin
Zestaw do konwersji: wersja benzynowa/elektryczna

LW 245 B

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW]:
Zapotrzebowanie powietrza do chłodz. [Nm³/h]:
Rodzaj smarowania:
Pojemność olejowa [litry]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

LW 245 B
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
245 / 14,7 / 8,7
330
2000
3/3
4-suwowy silnik napędowy (start po pociągnięciu)
6,0
1800
Układ smarowania olejem
0,8
+5°C do +45°C
166 (w +20°C / ok. 11,3 godz.)
920 x 430 x 570
99
93
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LW 320 E MC / LW 400 E MC
Nowa seria sprężarek MC firmy L&W została opracowana dla centrów nurkowych, statków, łodzi i miejsc o ograniczonej przestrzeni.
Sprężarki te nadają się do pracy ciągłej i gwarantują niskie koszty konserwacji ze względu na długie okresy pracy między przeglądami.
W zależności od wielkości silnika są one w pełni wyposażone w układy rozruchowe bezpośrednie lub typu gwiazda / trójkąt. Super lekka
aluminiowa rama pozwala na mobilność w połączeniu z bardzo dużą pojemnością napełniania. Wytrzymały i mocny blok sprężarki pozwala również

Sprężarki

na wykorzystanie w kompleksowo zautomatyzowanych instalacjach stacjonarnych.

Wariant z opcjami

LW 320 E MC – widok z tyłu

Sprężarki mobilne
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LW 320 E MC / LW 400 E MC
Dane techniczne
Silnik elektryczny (standard: 400V, 3-fazowy, 50Hz)
Malowana lekka aluminiowa rama w kolorze RAL 7001
Licznik godzin
Wyłącznik Start / Stop z systemem startowym gwiazda / trójkąt

Sprężarki

Przycisk zatrzymania awaryjnego
Ręczne odwodnienie skroplin
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia
Filtr olejowy z obejściem
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021
Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym

Opcje
Automatyczne odwodnienie skroplin ze zbiornikiem odwodnień

wyłączeniem

Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym

Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również

Dodatkowe węże napełniające w komplecie z zaworami napełniającymi

dostępne)

System auto-startu

Monitoring fazy w komplecie z układem wyłączającym przy

Urządzenie przełączające 200 / 300 bar

niewłaściwym kierunku obrotów

Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania

Skrzynka zdalnego sterowania

Manometr ciśnienia oleju
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym

Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia
Zestaw kół

wyłączeniem

Kabel zasilający z wtyczką

Manometry ciśnienia międzystopniowego

Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Dane techniczne
LW 320 E MC
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
320 / 19,2 / 11,3
350

LW 400 E MC
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
400 / 27 / 14
350

1300
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50-60 Hz
7,5 / 9,0
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz: 2250 / 2700
Rodzaj smarowania:
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
ok. 2,0
Pojemność olejowa [litry]:
2,5 - 4,0 (± 0,5)
Ciśnienie oleju [bar]:

1700
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50-60 Hz
11,0 / 13,2
3300 / 3960

Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu [dB]:

+5°C do +45°C
108 (w +20°C)
1280 x 510 x 826

+5°C do +45°C
900 (w +20°C)
1280 x 510 x 826

155 - 175
82 (mierzony w odległości 1 m)

160 - 175
83 (mierzony w odległości 1 m)

Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:

1)

Zgodnie z EN 12021

Pompa olejowa + układ smarowania olejem
ok. 2,0
2,5 - 4,0 (± 0,5)
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LW 320 B MC / LW 400 B MC
Nowa seria sprężarek MC firmy L&W została opracowana dla centrów nurkowych, statków, łodzi i miejsc o ograniczonej przestrzeni. Sprężarki
te nadają się do pracy ciągłej i gwarantują niskie koszty konserwacji ze względu na długie okresy pracy między przeglądami. Są dostarczane w

Sprężarki

stanie gotowym do pracy. Super lekka aluminiowa rama pozwala na mobilność w połączeniu z bardzo dużą pojemnością napełniania.

Dane techniczne
4-suwowy silnik napędowy
Malowana lekka aluminiowa rama w kolorze RAL 7001
Licznik godzin
Ręczne odwodnienie skroplin
2 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia
Filtr olejowy z obejściem
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021
Układ filtra 1,7 l (pojemność filtra 750 m³ w +20°C)

Opcje
Automatyczne odwodnienie skroplin ze zbiornikiem odwodnień

Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia

Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym

Zestaw kół

Dodatkowe węże napełniające w komplecie z zaworami napełniającymi

Zestaw przyłączy chłodnicy powietrza

Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania

Urządzenie przełączające 200 / 300 bar

Manometry ciśnienia oleju i ciśnienia międzystopniowego

Monitorowanie filtra Puracon

Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem

Sprężarki mobilne
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LW 300 D MC
Dane techniczne
Silnik wysokoprężny
Malowana lekka aluminiowa rama w kolorze RAL 7001
Licznik godzin
Ręczne odwodnienie skroplin

Sprężarki

2 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia
Filtr olejowy z obejściem
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)

LW 300 D MC

Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021
Układ filtra 1,7 l (pojemność filtra 750 m³ w +20°C)

Opcje
Automatyczne odwodnienie skroplin ze zbiornikiem odwodnień
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
Dodatkowe węże napełniające w komplecie z zaworami napełniającymi
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Manometry ciśnienia oleju i ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem
Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia
Zestaw kół
Zestaw przyłączy chłodnicy powietrza
Urządzenie przełączające 200 / 300 bar

LW 300 D MC – widok z tyłu

Monitorowanie filtra Puracon

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW]:
Zapotrzebowanie powietrza do chłodz. [Nm³/h]:
Rodzaj smarowania:
Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

LW 300 D MC
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
300 / 18,0 / 10,6
350
1300
3/3
Yanmar – Silnik wysokoprężny
7,4
2220
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
ok. 1,8
2,5 (± 0,5)
+5°C do
+45°C 700 (w
+20°C)
1410 x 510 x 826
195
96
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LW 170 E Nautic / LW 200 E Nautic
Sprężarka z napędem elektrycznym w kompaktowej obudowie jest przyjazna dla użytkownika i doskonale nadaje jako sprężarka stacjonarna
do operacji napełniania. Ze względu na ramę zderzeniową i uchwyty do przenoszenia i podnoszenia, sprężarka 170 E Nautic jest również łatwa
w użytkowaniu jako mobilna. Opcjonalnie jest dostępna z lekką ramą aluminiową odporną na działanie wody morskiej.

Sprężarki

Dane techniczne
Silnik elektryczny
Kabel zasilający z wtyczką i wybierak fazy
Panel sterowania w komplecie z lampką sygnalizacyjną działania, wyłącznik awaryjny i włącznik/wyłącznik
Licznik godzin z manometrem
Rama zderzeniowa w komplecie z 4 uchwytami i uchami do zawiesi (kolor RAL 6026)
Ręczne odwodnienie skroplin
2 samoodpowietrzające zawory napełniające sterowane dźwignią w komplecie z wężami i połączeniami
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Chłodnice międzystopniowe ze stali nierdzewnej
Rurociągi ze stali nierdzewnej
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Dwa dodatkowe węże do napełniania
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
System auto-startu
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Zabezpieczenie wyłączające silnik
Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie
Rama z aluminium (wersja AL)

LW 200 E Nautic

Sprężarki mobilne

19

LW 170 D Nautic
Przyjazna dla użytkownika sprężarka Nautic LW 170 D z silnikiem wysokoprężnym Yanmar w kompaktowej obudowie jest używana przez
biologów morskich i w łodziach do nurkowania, a także w łodziach wojskowych, policyjnych, ratowniczych i przez zespoły usuwające skutki klęsk
żywiołowych. Jest to urządzenie bardzo trwałe i ze względu na wyposażenie w uchwyty do przenoszenia doskonale nadają się do zastosowań
mobilnych. Opcjonalnie jest dostępna z lekkimi ramami aluminiowymi odpornymi na działanie wody morskiej.

Silnik wysokoprężny Yanmar L70 4,8 kW w komplecie z rozrusznikiem elektrycznym 12 V (dodatkowy uchwyt rozrusznika)
Deska rozdzielcza w komplecie z przyciskiem startu i lampką ostrzegawczą generatora
Licznik godzin z manometrem
Rama zderzeniowa w komplecie z 4 uchwytami i uchami do zawiesi (kolor RAL 6026)
Ręczne odwodnienie skroplin
2 samoodpowietrzające zawory napełniające sterowane dźwignią w komplecie z wężami i połączeniami
Zbiornik oleju napędowego ze stali nierdzewnej (pojemność: 7 godzin czasu pracy)
Razem z rurą wlotową
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Chłodnice międzystopniowe ze stali nierdzewnej
Rurociągi ze stali nierdzewnej
Separatory woda/olej za 2-gim i 3-cim stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Dwa dodatkowe węże do napełniania
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Zabezpieczenie wyłączające silnik
Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia
Rama z aluminium (wersja AL)

Dane techniczne
LW 170 D Nautic
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
170 / 10,2 / 6,0
330
1530
3/3
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Silnik wysokoprężny chłodz. pow. (rozrusznik elektr.)
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW]:
4,8
Zapotrzebowanie powietrza do chłodz. [Nm³/h]: 1650
Rodzaj smarowania:
Układ smarowania olejem
Pojemność olejowa [litry]:
0,8
+5°C do +45°C
Temperatura robocza [°C]:

Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:

Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [cm]
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

150 (w +20°C / ok. 14,7 godz.)
1030 x 500 x 730
150 / 125 (AL)
92

Sprężarki

Dane techniczne
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LW 320 E AL Nautic
Sprężarka LW 320 E Al Nautic jest przeznaczona do zastosowań mobilnych, ale nadaje się również do zastosowań stacjonarnych.
Opcjonalnie może być stosowana jako w pełni automatyczny system stacjonarny po zainstalowaniu dodatkowych urządzeń.
Dostarczana z kompletnym okablowaniem gwiazda/trójkąt z lekką i odporną na wodę morską aluminiową ramą.

Sprężarki

Dane techniczne
Silnik elektryczny
Aluminiowa rama odporna na wodę morską (kolor: RAL 7004)
Rama zderzeniowa w komplecie z 4 uchwytami i uchami do zawiesi
Licznik godzin z manometrem
Ręczne odwodnienie skroplin
4 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)

LW 320 E Nautic

Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
System auto-startu
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia
Manometr ciśnienia oleju
Zestaw kół
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

LW 320 E Nautic – widok z tyłu

Sprężarki mobilne
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LW 320 B AL Nautic
Sprężarka LW 320 B Al Nautic jest przeznaczona do zastosowań mobilnych, ale nadaje się również do zastosowań stacjonarnych.
Opcjonalnie może być stosowana jako w pełni automatyczny system stacjonarny po zainstalowaniu dodatkowych urządzeń.
Dostarczana jako gotowe urządzenie z 4-suwowym silnikiem Vanguard oraz z lekką i odporną na wodę morską aluminiową ramą.

Dane techniczne
Sprężarki

4-suwowy silnik napędowy Vanguard 8,2 kW
Aluminiowa rama odporna na wodę morską (kolor: RAL 7004)
Rama zderzeniowa w komplecie z 4 uchwytami i uchami do zawiesi
Licznik godzin z manometrem
Ręczne odwodnienie skroplin
4 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
System auto-startu
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia
Manometr ciśnienia oleju
Zestaw kół

automatyczne zatrzymanie i automatyczny
spust kondensatu, zestaw kół

Dane techniczne
LW 320 B AL Nautic
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
320 / 19,2 / 11,3
350
1580
3/3
4-suwowy silnik benzynowy
8,2
Zapotrzebowanie powietrza do chłodz. [Nm³/h]: 2460
Rodzaj smarowania:
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
Pojemność olejowa [litry]:
1,8
Ciśnienie oleju [bar]:
0,6 - 4,0
Temperatura robocza [°C]:
+5°C do +45°C
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
750 (w +20°C / ok. 39 godz.)
Wymiary W x H x D [mm]:
1290 x 600 x 740
Ciężar [kG]:
167
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]: 95 (mierzony w odległości 1 m)

Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW]:

1)

Zgodnie z EN 12021
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Sprężarki Compact

LW 230 E Compact / LW 280 E Compact / LW 320 E Compact
Seria Compact jest idealnym rozwiązaniem dla centrów nurkowych, statków i łodzi przy ograniczonej przestrzeni.
W oparciu o nasze 280 bloków, sprężarki te mogą być wyposażone oddzielnie i stosowane jako system stacjonarny.

Sprężarki

Dostarczane są z całkowicie okablowanym systemem startowym gwiazda / trójkąt.

Z opcjami samo-odwodnienia, samoczynnego zatrzymania, układem
pomiarowym ciśnienia oleju i ciśnienia międzystopniowego
oraz z dwoma dodatkowymi wężami napełniającymi.

Sprężarki Compact

23

LW 230 E Compact / LW 280 E Compact / LW 320 E Compact
Dane techniczne
Silnik elektryczny
Malowana rama stalowa i osłona paska wentylatora (RAL 6026)
Licznik godzin
Wyłącznik Start / Stop oraz wyłącznik awaryjny

Sprężarki

Ręczne odwodnienie skroplin
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Wyłącznik zabezpieczenia silnika (LW 230 E Compact – opcjonalny)
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru (DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Automatyczne odwodnienie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
System auto-startu
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Manometry ciśnienia oleju i ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem
Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym wyłączeniem
0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)
Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również dostępne)
Monitoring fazy w komplecie z układem wyłączającym przy niewłaściwym kierunku obrotów
Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia
Kabel zasilający z wtyczką
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Dane techniczne
LW 230 E Compact

LW 280 E Compact

Typ:

Sprężarka tłokowa z chłodz. powietrznym

Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:

230 / 13,8 / 8,1
350
1080
3/3

Typ silnika napędowego

Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz

Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:
5,5 / 6,6
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz: 1650 / 1980
Rodzaj smarowania:

Sprężarka tłokowa z chłodz. powietrznym

LW 320 E Compact

280 / 16,8 / 9,9
350
1300
3/3

7,5 / 9,0
2250 / 2700

Pompa olejowa + układ smarowania olejem Pompa olejowa + układ smarowania olejem

Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
320 / 19,2 / 11,3
350
1450
3/3

7,5 / 9,0
2250 / 2700
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
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Sprężarki Compact

Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza
[°C]:Objętość filtra [m³ w +20°C]
1)
: Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

1,8
0,6 - 4,0
+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 72 godz.)
1200 x 600 x 900
195

1,8
0,6 - 4,0
+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 54 godz.)
1200 x 600 x 900
205

1,8
0,6 - 4,0
+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 46 godz.)
1200 x 600 x 900
195

82

83

83

Sprężarki Compact

LW 450 E Compact
Sprężarka LW 450 E Compact jest idealnym rozwiązaniem dla centrów nurkowych, statków i łodzi przy ograniczonej przestrzeni.
W oparciu o nasze 450 bloków, sprężarki te mogą być wyposażone oddzielnie i stosowane jako system stacjonarny.

Sprężarki

Dostarczane są z całkowicie okablowanym systemem startowym gwiazda / trójkąt.

Sprężarka LW 450 E Compact z systemem automatycznego startu i automatycznego
odprowadzenia skroplin
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Sprężarki Compact

LW 450 E Compact
Dane techniczne
Silnik elektryczny
Malowana rama stalowa i osłona paska wentylatora (RAL 6026)
Licznik godzin
Wyłącznik Start / Stop oraz wyłącznik awaryjny
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Wyłącznik zabezpieczenia silnika
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru (DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Automatyczne odwodnienie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
System auto-startu
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Manometry ciśnienia oleju i ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem
Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym wyłączeniem
0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)
Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również dostępne)
Monitoring fazy w komplecie z układem wyłączającym przy niewłaściwym kierunku obrotów
Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia
Kabel zasilający z wtyczką
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:

LW 450 E Compact
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
450 / 27,0 / 15,9
350

1100
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
11,0 / 13,2
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz: 3300 / 3960
Rodzaj smarowania:
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

2,2
2,2 (+/- 0,5)
+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 33 godz.)
1300 x 600 x 900
235
83

Sprężarki

Ręczne odwodnienie skroplin

Sprężarki Compact

LW 570 E Compact
Sprężarka LW 570 E Compact jest idealnym rozwiązaniem dla centrów nurkowych, statków i łodzi przy ograniczonej przestrzeni.
Sprężarka ta, o wysokiej wydajności, może być wyposażona indywidualnie, a także nadaje się do pracy ciągłej.
Wielkowymiarowe elementy przemysłowe zapewniają wysoką niezawodność przy krótkich przerwach konserwacyjnych i niskich

Sprężarki

kosztach utrzymania. 4-stopniowy blok sprężarki zapewnia opcjonalnie maksymalne ciśnienie do 420 bar.
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Sprężarki Compact

LW 570 E Compact
Dane techniczne
Silnik elektryczny
Malowana rama stalowa i osłona paska wentylatora (RAL 6026)
Licznik godzin
Wyłącznik Start / Stop oraz wyłącznik awaryjny

Sprężarki

Ręczne odwodnienie skroplin
1 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Wyłącznik zabezpieczenia silnika
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
4 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru (DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Automatyczne odwodnienie skroplin

Urządzenie do podgrzewania bloku

Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym

Wersja 420 bar

System auto-startu

2,3 litra. Obudowa filtra

Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania

0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)

Manometry ciśnienia oleju i ciśnienia międzystopniowego

Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem
Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym wyłączeniem
Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również dostępne)
Monitoring fazy w komplecie z układem wyłączającym przy niewłaściwym kierunku obrotów
Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia
Kabel zasilający z wtyczką

Dane techniczne
LW 570 E Compact
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
570 / 34,0 / 20,1
350 / 420
1100
4/4
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
15,0 / 18,0
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz: 4500 / 5400
Rodzaj smarowania:
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
Pojemność olejowa [litry]:
2,5
Ciśnienie oleju [bar]:
2,2 (+/- 0,5)
Temperatura robocza [°C]:
+5°C do +45°C
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
900 m³ (w +20°C / ok. 33 godz.)
Wymiary W x H x D [mm]:
1380 x 680 x 900
Ciężar [kG]:
305
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]: 83

Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:

1)

Zgodnie z EN 12021

28

Sprężarki stacjonarne

LW 230 E / LW 280 E / LW 320 E
Sprężarki LW 230 E / LW 280 E / LW 320 E są idealnym rozwiązaniem dla sklepów nurkowych, klubów nurkowych i szkół
nurkowania, jak również średniej wielkości stacji napełniania powietrzem do oddychania. Sprężarka trójstopniowa pracuje przy
niskiej prędkości, a także nadaje się do pracy ciągłej. Okresy między przeglądami są długie, koszty konserwacji niskie, a dzięki
ponadgabarytowym komponentom przemysłowym niezawodność jest maksymalna.

Sprężarki

Dostarczana jest z całkowicie okablowanym układem rozruchowym gwiazda / trójkąt.

LW 280 E
Wyposażona jest w manometr międzystopniowy i monitorowanie
temperatury oleju

Sprężarki stacjonarne
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LW 230 E / LW 280 E / LW 320 E
Dane techniczne
Silnik elektryczny
Malowana obudowa ze stali (RAL 6026)
Automatyczny spust skroplin z bezciśnieniowym uruchomieniem / zatrzymaniem
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym

Sprężarki

Licznik godzin
Panel sterowania z przyciskiem start / stop i przyciskiem testu skroplin oraz wyłącznikiem awaryjnym
4 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Wyłącznik zabezpieczenia silnika (LW 230 E Compact – opcjonalny)
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
System auto-startu

0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)
Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również

Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania

dostępne)

Manometr ciśnienia oleju

Kontrola ECC w skrzynce sterowania
Monitoring fazy w komplecie z układem wyłączającym

Manometry ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym

przy niewłaściwym kierunku obrotów

wyłączeniem

Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia

Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym

Kabel zasilający z wtyczką

wyłączeniem

Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Wskaźnik temperatury oleju z funkcją automatycznego wyłączania

Dane techniczne
LW 280 E
Sprężarka tłokowa z chłodz. powietrznym
280 / 16,8 / 9,9
350

LW 320 E
Sprężarka tłokowa z chłodz. powietrznym
320/ 19,2 / 11,3
350

1080
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
5,5 / 6,6
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz: 1650 / 1980
Rodzaj smarowania:
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
Pojemność olejowa [litry]:
1,8
0,6 - 4,0
Ciśnienie oleju [bar]:

1300
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
7,5 / 9,0
2250 / 2700

1450
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
7,5 / 9,0
2250 / 2700

Pompa olejowa + układ smarowania olejem
1,8
0,6 - 4,0

Pompa olejowa + układ smarowania olejem
1,8
0,6 - 4,0

Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:

+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 54 godz.)
1060 x 600 x 1000
240
83

+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 46 godz.)
1060 x 600 x 1000
240
83

Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:

LW 230 E
Sprężarka tłokowa z chłodz. powietrznym
230 / 13,8 / 8,1
350

Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:

1)

Zgodnie z EN 12021

+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 72 godz.)
1060 x 600 x 1000
240
82

30

Sprężarki stacjonarne

LW 300 E / LW 450 E
Sprężarki LW 300 E / LW 450 E są bardzo wolno pracującymi sprężarki o bardzo krótkich okresach przerw konserwacyjnych
i niskich kosztach utrzymania. Mogą być stosowane w sposób ciągły i są wyposażone w pełni okablowane połączenie gwiazda /

Sprężarki

trójkąt. Wielu użytkowników faworyzuje te sprężarki dzięki ich niezawodności.

LW 450 E – widok z tyłu

Sprężarki stacjonarne
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LW 300 E / LW 450 E
Dane techniczne
Silnik elektryczny
Malowana obudowa ze stali (RAL 6026)
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
Panel sterowania z przyciskiem start / stop i przyciskiem testu skroplin oraz wyłącznikiem awaryjnym
4 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Zabezpieczenie wyłączające silnik
Wyłącznik bezpieczeństwa
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
System auto-startu

0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)

Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania

Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również dostępne)

Manometr ciśnienia oleju
Manometry ciśnienia międzystopniowego

Kontrola ECC w skrzynce sterowania
Monitoring fazy w komplecie z układem wyłączającym przy niewłaściwym

Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem

kierunku obrotów

Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym wyłączeniem

Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia

Wyświetlacz temperatury oleju z funkcją automatycznego wyłączania

Kabel zasilający z wtyczką
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz:
Rodzaj smarowania:
Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

LW 300 E
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
300 / 18,0 / 10,6
350

LW 450 E
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
450 / 27,0 / 15,9
350

800
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
7,5 / 9,0
2250 / 2700
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
2,2
2,2 (+/- 0,5)
+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 50 godz.)
1180 x 640 x 980
275
82

1100
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
11,0 / 13,2
3300 / 3960
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
2,2
2,2 (+/- 0,5)
+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 33 godz.)
1180 x 640 x 980
280
83

Sprężarki

Licznik godzin
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Sprężarki stacjonarne

LW 450 D Basic
Początkowo opracowane dla otwartych łodzi nurkowych pływających po Oceanie Indyjskim. Sprężarki o dużej wydajności,
powolnym biegu – są to sprężarki stacjonarne, które mogą pracować niezależnie od zasilania dzięki napędowi silnikiem
wysokoprężnym. Sprężarka ma ramę ze stali nierdzewnej i nie ma zasilania elektrycznego, zatem jest idealna do ekstremalnych

Sprężarki

zastosowań – takich jak na otwartych łodziach lub w trudnych warunkach morskich.

LW 450 D Basic – widok z tyłu

Sprężarki stacjonarne
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LW 450 D Basic
Dane techniczne
Silnik wysokoprężny Hatz 10kW w komplecie z ręcznym rozrusznikiem
Oryginalny zbiornik oleju napędowego Hatz
Malowana na mokro obudowa ze stali (RAL 7004)
Ręczny spust kondensatu
4 x wąż napełniający i zawór napełniający
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia
Separatory woda/olej za każdym stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Manometr ciśnienia oleju
Manometry ciśnienia międzystopniowego
Licznik godzin
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem
0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)
Automatyczne odprowadzenie skroplin

Napęd sprężarki LW 450 D Basic

Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW]:
Zapotrzebowanie powietrza do chłodz. [Nm³/h]:
Rodzaj smarowania:
Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

LW 450 D Basic
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
450 / 27,0 / 15,9
350
1100
3/3
Silnik wysokoprężny, ręczny rozrusznik
10,0
3300
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
2,2
2,2 (+/- 0,5)
+5°C do +45°C
750 (w +20°C / ok. 28 godz.)
1270 x 740 x 1000
400
95

Sprężarki

Automatyczny wybierak prędkości biegu jałowego po osiągnięciu ciśnienia końcowego (sprężarka przełącza się na pełną prędkość)
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Sprężarki stacjonarne

LW 450 D
Sprężarka LW 450 D jest idealna do stosowania na odległej wyspie, łodzi safari lub w autonomicznej ciężarówce. Sprężarka 450
litrów wyposażona jest silnik wysokoprężny Hatz, sterowanie 12 V, automatyczny rozrusznik, automatyczne odprowadzanie
skroplin i zintegrowane urządzenie napełniające z czterema wężami i zaworami napełniającymi. W porównaniu do wersji

Sprężarki

podstawowej, standardowa obudowa Silent Pack firmy Hatz zapewnia bardziej cichą pracę sprężarki.

LW 450 D - widok z tyłu

Sprężarki stacjonarne
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LW 450 D
Dane techniczne
Silnik wysokoprężny Hatz 10kW w obudowie Silent Pack firmy Hatz i w komplecie z rozrusznikiem elektrycznym
Oryginalny zbiornik oleju napędowego Hatz
Sterowanie pneumatyczne/elektryczne 12V
Malowana na mokro obudowa ze stali (RAL 6026)

Sprężarki

Przełącznik testowy zrzutu skroplin, Przełącznik kluczowy start / stop i wybierak prędkości
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Licznik godzin
Lampki ostrzegawcze ciśnienia oleju i stanu akumulatora
Automatyczne odwodnienie skroplin
Automatyczny wybierak prędkości biegu jałowego i odprowadzania skroplin po osiągnięciu ciśnienia końcowego
(sprężarka przełącza się na pełną prędkość i zawory odwadniające zamykają się, gdy puste zbiorniki są otwarte)
4 x wąż napełniający i zawór napełniający
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia
Separatory woda/olej za każdym stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Manometr ciśnienia oleju
Manometry ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem
Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym wyłączeniem
0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)

LW 450 D z obudową Silent Pack

Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW]:
Zapotrzebowanie powietrza do chłodz. [Nm³/h]:
Rodzaj smarowania:
Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

LW 450 D
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
450 / 27,0 / 15,9
350
1100
3/3
Silnik wysokoprężny, obudowa silent pack, rozrusz. elektr.
10,0
3300
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
2,2
2,2 (+/- 0,5)
+5°C do +45°C
750 (w +20°C / ok. 28 godz.)
1270 x 740 x 1000
400
89

36

Sprężarki stacjonarne

LW 570 E
Sprężarki LW 570 E są bardzo wolno pracującymi sprężarki o bardzo krótkich okresach przerw konserwacyjnych i niskich kosztach
utrzymania. Mogą być stosowane w sposób ciągły i są wyposażone w pełni okablowane połączenie gwiazda / trójkąt. Blok 4-stopniowej

Sprężarki

sprężarki nadaje się do dużych, profesjonalnych zastosowań i pozwala na uzyskanie ciśnienia do 420 bar (jako opcja).

LW 570 E – widok z tyłu

Sprężarki stacjonarne
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LW 570 E
Dane techniczne
Silnik elektryczny
Malowana obudowa ze stali (RAL 6026)
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
Panel sterowania z przyciskiem start / stop i przyciskami testu skroplin oraz wyłącznikiem awaryjnym
4 x wąż napełniający w komplecie z zaworem napełniającym
Zabezpieczenie wyłączające silnik
Wyłącznik bezpieczeństwa
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
4 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
System auto-startu
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania

Kontrola ECC w skrzynce sterowania
Monitoring fazy w komplecie z układem wyłączającym

Manometr ciśnienia oleju

przy niewłaściwym kierunku obrotów

Manometry ciśnienia międzystopniowego

Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia

Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem

Kabel zasilający z wtyczką

Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym wyłączeniem

Urządzenie do podgrzewania bloku

Wyświetlacz temperatury oleju z funkcją automatycznego wyłączania

Wersja 420 bar

0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)

Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz:
Rodzaj smarowania:
Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

LW 570 E
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
570 / 34,0 / 20,1
350 / 420
1100
4/4
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
15,0 / 18,0
4500 / 5400
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
2,5
2,2 (+/- 0,5)
+5°C do +45°C
1200 (w +20°C / ok. 35 godz.)
1300 x 720 x 1000
310
83

Sprężarki

Licznik godzin
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Sprężarki stacjonarne

LW 570 D
Wysokociśnieniowa sprężarka o dużej wydajności LW 570 D jest idealna do stosowania w przemyśle i na odległych wyspach.
Sprężarka 570 litrów wyposażona jest w sterowanie 12 V, elektryczny rozrusznik, automatyczne odprowadzanie skroplin
i zintegrowane urządzenie napełniające z czterema wężami i zaworami napełniającymi. Jest to bardzo wolno pracująca sprężarka

Sprężarki

o bardzo krótkich okresach przerw konserwacyjnych i niskich kosztach konserwacji.

LW 570 D – widok z tyłu

Sprężarki stacjonarne
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LW 570 D
Dane techniczne
Chłodzony wodą 3-cylindrowy silnik wysokoprężny Yanmar 12,9 kW z rozrusznikiem elektrycznym
Sterowanie pneumatyczne/elektryczne 12V
Zbiornik oleju napędowego ze stali nierdzewnej o pojemności 15,7 litra (ok. 4 godziny czasu pracy przy pełnym obciążeniu)
Malowana na mokro obudowa ze stali (RAL 6026)
Przycisk zatrzymania awaryjnego
Licznik godzin
Wyłącznik bezpieczeństwa
Lampki ostrzegawcze ciśnienia oleju i stanu akumulatora
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
4 x wąż napełniający i zawór napełniający
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia
Separatory woda/olej za każdym stopniem
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
4 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru (DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Manometr ciśnienia oleju
Manometry ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem
0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)
Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia
Wersja 420 bar

Dane techniczne
LW 570 D
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
570 / 34,0 / 20,1
350 / 420
1100
Liczba cylindrów / liczba stopni:
4/4
Typ silnika napędowego
Silnik wysokoprężny 3-cylindrowy, rozrusznik elektr.
Moc napędu [kW]:
12,9
Zapotrzebowanie powietrza do chłodz. [Nm³/h]: 3900
Rodzaj smarowania:
Pompa olejowa + układ smarowania olejem

Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:

Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

2,5
2,2 (+/- 0,5)
+5°C do +45°C
1000 (w +20°C / ok. 30 godz.)
1450 x 770 x 1000
520
88

Sprężarki

Przełącznik testowy zrzutu skroplin, przełącznik kluczowy start / stop i wybierak prędkości
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Sprężarki stacjonarne

LW 720 E
Sprężarka przemysłowa LW 720 E nadaje się do zastosowań dla powietrza do oddychania i tam, gdzie wymagane są duże wydajności.
Niska prędkość zapewnia ciągłą pracę przez długie okresy i obniża koszty konserwacji. Blok sprężarki 4-stopniowej jest zamontowany
na pomalowanej płycie stalowej i jest dostosowany do maksymalnego ciśnienia roboczego 420 bar. Sprężarka jest dostarczana z całkowicie

Sprężarki

okablowanym układem rozruchowym gwiazda / trójkąt i z konsolą filtra powietrza do oddychania 2 x 2,3 litra w wersji do montażu na ścianie.

Sprężarki stacjonarne
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LW 720 E
Dane techniczne
Silnik elektryczny
Malowana rama ze stali (RAL 6026)
Malowana osłona paska wentylatora (RAL 7004)
Automatyczne odwodnienie skroplin

Sprężarki

Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
W zestawie skrzynka zdalnego sterowania do montażu na ścianie
Przyciski start / stop i przyciski testu skroplin oraz wyłącznik awaryjny
Licznik godzin
Manometr ciśnienia oleju
Manometry ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem
Wylot wysokiego ciśnienia 10 l
Wyłącznik zabezpieczenia silnika
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
4 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
W zestawie konsola filtra 2 x 2,3 litra do montażu na ścianie
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
System auto-startu

Kontrola ECC w skrzynce sterowania

Wyświetlacz temperatury oleju z funkcją automatycznego wyłączania

Kabel zasilający z wtyczką

Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym wyłączeniem

Urządzenie do podgrzewania bloku

0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)

Wersja 420 bar

Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również dostępne)

Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz:
Rodzaj smarowania:
Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

LW 720 E
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
720 / 43,2 / 25,4
350 / 420
1100
4/4
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
18,5 / 22,2
5550 / 6660
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
4,0
4,0 (+/- 0,5)
+5°C do +45°C
2400 (w +20°C / ok. 56 godz.)
1670 x 770 x 1170
600
88
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Sprężarki stacjonarne

LW 1300 E
Sprężarka LW 1300 E przeznaczona jest dla dużych zadań przemysłowych, ponadto jest ulubioną sprężarka powietrza
do oddychania. Niska prędkość zapewnia ciągłą pracę przez długie okresy i obniża koszty konserwacji. Sprężarka jest
dostarczana z całkowicie okablowanym układem rozruchowym gwiazda / trójkąt i z konsolą filtra powietrza do oddychania
2 x 2,3 litra w wersji do montażu na ścianie. 4-stopniowy blok sprężarki jest zamontowany na ramie stalowej malowanej

Sprężarki

i zapewnia ciśnienie robocze maks. 420 bar (opcjonalnie). Silnik napędowy jest podłączony do sprężarki przez sprzęgło
gumowe.

Sprężarki stacjonarne
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LW 1300 E
Dane techniczne
Silnik elektryczny
Malowana rama ze stali (RAL 7004)
W zestawie skrzynka zdalnego sterowania do montażu na ścianie
Przyciski start / stop i przyciski testu skroplin oraz wyłącznik awaryjny

Sprężarki

Licznik godzin
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
Manometr ciśnienia oleju
Manometry ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym wyłączeniem
Wylot wysokiego ciśnienia 10 l
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
4 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
W zestawie konsola filtra 3 x 2,3 litra do montażu na ścianie
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Opcje
System auto-startu

Kontrola ECC w skrzynce sterowania

Wyświetlacz temperatury oleju z funkcją automatycznego wyłączania

Kabel zasilający z wtyczką

Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym wyłączeniem

Urządzenie do podgrzewania bloku

0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)

Wersja 420 bar

Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również dostępne)

Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz:
Rodzaj smarowania:
Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

LW 1300 E
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
1300 / 78,0 / 45,9
350 / 420
985
4/4
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
37,0 / 44,4
11100 / 13320
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
4,9
3,0 (+/- 0,5)
+5°C do +45°C
3600 (w +20°C / ok. 46 godz.)
1620 x 1210 x 1275
1000
89
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LW 230 ES / LW 280 ES / LW 320 ES
Sprężarki LW 230 ES / LW 280 ES / LW 320 ES są idealnym rozwiązaniem dla sklepów nurkowych, klubów nurkowych i szkół
nurkowania, jak również średniej wielkości stacji napełniania powietrzem do oddychania. Sprężarka trójstopniowa jest izolowana
akustycznie i pracuje z niską prędkością. Nadaje się również do pracy ciągłej. Okresy między przeglądami są długie, koszty
konserwacji niskie, a dzięki ponadgabarytowym komponentom przemysłowym niezawodność jest maksymalna. Dostarczana jest

Sprężarki

z całkowicie okablowanym układem rozruchowym gwiazda / trójkąt.

LW 280 E z opcjonalnym
sterowaniem EEC

Izolacja akustyczna jest także izolacją cieplną zapewniającą cichą pracę sprężarki,
a utrzymanie jej w niskiej temperaturze jest ostatecznym celem. W przypadku serii
3

ES mamy wzorcową izolacje i wzorcowe chłodzenie. Widok przekroju obudowy
sprężarki serii ES przedstawia jej główne elementy.
1. Drugi wentylator zapewnia dodatkowy ciąg dla przepływu powietrza
chłodzącego przez obudowę.
2. Dodatkowe wymienniki ciepła stopnia końcowego są pierwszym elementem
na drodze przepływu powietrza chłodzącego do obudowy.

1

3. Pośrednie panele wyłożone izolacją dźwiękową zapobiegają bezpośredniej
3
2

emisji fal dźwiękowych z obudowy, absorbując większość energii dźwięku.

Ciche sprężarki
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LW 230 ES / LW 280 ES / LW 320 ES
Dane techniczne
Silnik elektryczny
Malowana obudowa ze stali (RAL 6026)
Izolowana akustycznie obudowa
Automatyczne odprowadzenie skroplin

Sprężarki

Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym
Licznik godzin
Panel sterowania z przyciskiem start / stop i przyciskiem testu skroplin oraz wyłącznikiem awaryjnym
2 x wąż napełniający i zawór napełniający
Wyłącznik zabezpieczenia silnika (LW 230 ES – opcjonalny)
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Ciśnienie napełniania według wyboru (200 lub 300 bar)
Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021
Wyświetlacz temperatury oleju z funkcją automatycznego wyłączania

Opcje

0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)

System auto-startu
Do 6 dodatkowych węży
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Manometr ciśnienia oleju
Manometry ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym
wyłączeniem

2,3 litra. Obudowa filtra (pojemność filtra: 1200 m³ w +20°C)
Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również
dostępne)
Sterowanie ECC
Monitoring fazy w komplecie z układem wyłączającym przy
niewłaściwym kierunku obrotów

Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym

Dodatkowy wylot wysokiego ciśnienia

wyłączeniem

Kabel zasilający z wtyczką
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Dane techniczne
Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:

LW 230 ES

LW 280 ES

LW 320 ES

Sprężarka tłokowa z chłodz. powietrznym
230 / 13,8 / 8,1
350

Sprężarka tłokowa z chłodz.powietrznym
280 / 16,8 / 9,9
350

Sprężarka tłokowa z chłodz. powietrznym
320/ 19,2 / 11,3
350

1300
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
7,5 / 9,0
2250 / 2700

1450
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
7,5 / 9,0
2250 / 2700

Pompa olejowa + układ smarowania olejem
1,8
0,6 - 4,0
+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 54 godz.)
760 x 1030 x 1630
330
62

Pompa olejowa + układ smarowania olejem
1,8
0,6 - 4,0
+5°C do +45°C
900 (w +20°C / ok. 46 godz.)
760 x 1030 x 1630
330
62

1080
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
5,5 / 6,6
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz: 1650 / 1980
Rodzaj smarowania:
Pompa olejowa + układ smarowania olejem
1,8
Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
0,6 - 4,0
Temperatura robocza [°C]:
+5°C do +45°C
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
900 (w +20°C / ok. 72 godz.)
Wymiary W x H x D [mm]:
760 x 1030 x 1630
Ciężar [kG]:
330
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]: 61
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:

1)

Zgodnie z EN 12021

46

Ciche sprężarki

LW 300 ES II / LW 450 ES II
Nowa generacja sprężarek powietrza do oddychania LW 300 ES II / LW 450 ES II charakteryzuje się mocną konstrukcją. Ulepszona izolacja
akustyczna jest idealna do stosowania w pomieszczeniach publicznych i handlowych, a także w budynkach mieszkalno-przemysłowych.
Nowatorski układ odwadniania zawiera zbiornik gromadzący 10 litrów skroplin, jak również bardzo wydajne urządzenie wstępnie
separujące, które znacząco poprawia trwałość wkładu filtra.

Sprężarki

Innowacyjne zawory skroplin ograniczają spadek ciśnienia podczas odprowadzania skroplin, co zwiększa sprawność. Firma L&W oferuje
sprężarki o najwyższej niezawodności i najlepszym stosunku jakości do ceny.

1

NOWE – Wysokowydajny separator wstępny

2

NOWE – Drzwi konserwacyjne po obu stronach

3

NOWE – Tłumik odpowietrzenia

4

NOWE – 10-litrowy zbiornik skroplin

Ciche sprężarki
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LW 300 ES II / LW 450 ES II
Dane techniczne

Izolowana akustycznie obudowa

o ok. 5 godzin)

Automatyczne odprowadzenie skroplin

NOWE – Zawór odcinający skroplin

Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym

NOWE – 10-litrowy zbiornik skroplin z tłumikiem odpowietrzenia

Licznik godzin
Panel sterowania z przyciskiem start / stop i przyciskiem testu

NOWE – Drzwi konserwacyjne po obu stronach

skroplin oraz wyłącznikiem awaryjnym
Zabezpieczenie wyłączające silnik

Przyłącza do wyboru
(DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)

Wyłącznik bezpieczeństwa

Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021

Wylot wysokiego ciśnienia z wężem 1500 mm

Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
3 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej

Opcje
2,3 litra. Obudowa filtra

System auto-startu
Do 6 dodatkowych węży

(pojemność filtra: 1200 m³ w +20°C)

Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania

Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również

Manometr ciśnienia oleju

dostępne)

Manometry ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym

Sterowanie ECC
Monitoring fazy w komplecie z układem wyłączającym przy

wyłączeniem

niewłaściwym kierunku obrotów

Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym

Kabel zasilający z wtyczką

wyłączeniem

Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Wyświetlacz temperatury oleju z funkcją automatycznego wyłączania

Dane techniczne
1)

Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:
Liczba cylindrów / liczba stopni:
Typ silnika napędowego
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz:
Rodzaj smarowania:
Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:

Zgodnie z EN 12021

LW 300 ES II
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym 300 / 18,0 / 10,6
350
800
3/3
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz 7,5 / 9,0
2250 / 2700
Pompa olejowa + układ smarowania olejem 2,2
1,5 (+/- 0,2)
+5°C do +45°C
1050 (w +20°C / ok. 58 godz.) 975 x 1260 x 1800
450
63

Sprężarki

Malowana obudowa ze stali (RAL 6026)

Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
NOWE – 0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra

Silnik elektryczny (E-Motor: 400V, 3-fazowy, 50Hz)

48

Ciche sprężarki

Ciche sprężarki

LW 570 ES
Izolowane akustycznie sprężarki LW 570 E są bardzo wolno pracującymi sprężarki o bardzo krótkich okresach przerw
konserwacyjnych i niskich kosztach utrzymania. Mogą być stosowane w sposób ciągły i są wyposażone w pełni okablowane
połączenie gwiazda / trójkąt. Blok 4-stopniowej sprężarki nadaje się do dużych, profesjonalnych zastosowań.

Sprężarki

Pozwala na uzyskanie ciśnienia do 420 bar (jako opcja).

LW 570 ES z opcjonalnym sterowaniem EEC

LW 570 ES – widok wnętrza

Izolacja akustyczna jest także izolacją cieplną zapewniającą cichą pracę sprężarki,
a utrzymanie jej w niskiej temperaturze jest ostatecznym celem. W przypadku serii
3

ES mamy wzorcową izolacje i wzorcowe chłodzenie. Widok przekroju obudowy
sprężarki serii ES przedstawia jej główne elementy.
1. Drugi wentylator zapewnia dodatkowy ciąg dla przepływu powietrza
chłodzącego przez obudowę.
2. Dodatkowe wymienniki ciepła stopnia końcowego są pierwszym elementem
na drodze przepływu powietrza chłodzącego do obudowy.

1

3. Pośrednie panele wyłożone izolacją dźwiękową zapobiegają bezpośredniej
3
2

emisji fal dźwiękowych z obudowy, absorbując większość energii dźwięku.
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LW 570 ES
Dane techniczne
Silnik elektryczny
Malowana obudowa ze stali (RAL 6026)
Izolowana akustycznie obudowa
Automatyczne odprowadzenie skroplin
Licznik godzin
Panel sterowania z przyciskiem start / stop i przyciskiem testu skroplin oraz wyłącznikiem awaryjnym
Zabezpieczenie wyłączające silnik
Wyłącznik bezpieczeństwa
Drzwi konserwacyjne po obu stronach
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie
Wszystkie tłoki w komplecie ze stalowymi pierścieniami tłokowymi
Pompa oleju niskiego ciśnienia i filtr
Separatory woda / olej ze stali nierdzewnej
Zawory bezpieczeństwa za każdym stopniem
4 x koncentryczne zawory ssące / ciśnieniowe
Wylot wysokiego ciśnienia 10 l
Przyłącza do wyboru (DIN 200 bar lub 300 bar, CGA 200 bar lub 300 bar i INT)
Oczyszczanie powietrza do oddychania według EN 12021
Wyświetlacz temperatury oleju z funkcją automatycznego wyłączania.

Opcje

0,8 litra. Filtr wstępny (wydłużona żywotność filtra o ok. 5 godzin)
Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie również

System auto-startu
Do 6 dodatkowych węży
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do napełniania
Manometr ciśnienia oleju
Manometry ciśnienia międzystopniowego
Monitorowanie ciśnienia oleju w komplecie z automatycznym

dostępne)
Sterowanie ECC
Monitoring fazy w komplecie z układem wyłączającym przy
niewłaściwym kierunku obrotów
Urządzenie do podgrzewania bloku

wyłączeniem
Monitorowanie temperatury głowicy cylindra z samoczynnym

Wersja 420 bar

wyłączeniem

Kabel zasilający z wtyczką
Inne napięcia / częstotliwości na zamówienie

Dane techniczne
LW 570 ES
Sprężarka tłokowa z chłodzeniem powietrznym
570 / 34,0 / 20,1
350 / 420
1100
Liczba cylindrów / liczba stopni:
4/4
Typ silnika napędowego
Silnik elektryczny / 400V / 3-fazowy / 50 Hz
Moc napędu [kW] przy 50 Hz / 60 Hz:
15,0 / 18,0
Zapotrz. pow. do chłodz. [Nm³/h] przy 50 Hz / 60 Hz: 4500 / 5400
Rodzaj smarowania:
Pompa olejowa + układ smarowania olejem

Typ:
Wydajność [litry/min] / [Nm³/h] / [cfm]:
Ciśnienie maks. [bar]:
RPM [1/min]:

Pojemność olejowa [litry]:
Ciśnienie oleju [bar]:
Temperatura robocza [°C]:
Objętość filtra [m³ w +20°C] 1):
Wymiary W x H x D [mm]:
Ciężar [kG]:
Poziom hałasu (mierzony w odległości 1 m) [dB]:
1)

Zgodnie z EN 12021

2,5
2,2 (+/- 0,5)
+5°C do +45°C
1200 (w +20°C / ok. 35 godz.)
810 x 1100 x 1680
505
64

Sprężarki

Automatyczne wyłączenie przy ciśnieniu końcowym

Ciche sprężarki

Izolowane akustycznie obudowy sprężarek LW 720 E / LW 1300 E
Obudowa wykonana jest z litej blachy stalowej i malowana proszkowo na kolor RAL 7001. Izolacja składa się z ognioodpornych
akustycznych mat izolacyjnych o grubości 80 mm - jest to idealna ochrona przed hałasem. Otwieranie obudowy jest łatwe, co ułatwia

Sprężarki

dostęp do sprężarki. Czynności konserwacyjne. Wszystkie funkcje mogą być obsługiwane z zewnątrz.

Izolowana akustycznie obudowa spręż arki
LW 1300 E

Izolacja akustyczna jest także izolacją cieplną
zapewniającą cichą pracę sprężarki, a utrzymanie
jej w niskiej temperaturze jest ostatecznym celem.
W przypadku serii ES mamy wzorcową izolacje
i wzorcowe chłodzenie. Widok przekroju obudowy
sprężarki serii ES przedstawia jej główne elementy.

1

2
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Izolowane akustycznie obudowy sprężarek LW 720 E / LW 1300 E
Przeznaczone dla dużych zastosowań, idealne do stosowania w obiektach przemysłowych, zakładach pracy, hotelach
i centrach nurkowych przy dużych wymaganiach ilości powietrza do oddychania.
Izolowaną akustycznie obudowę można zamontować we wszystkich modelach LW 720 i 1300!

Komplet zawiera wspornik manometru i przewód ciśnienia (dla 1 manometru) (niepewne – przyp. tłum.)
Wyposażona w drzwi boczne do konserwacji
73 dB w odl. 1 m
Kolor: RAL 7001
Wymiary: 2200 x 1630 x 1550 mm

Izolowana akustycznie obudowa sprężarki LW 1300 E
Komplet zawiera wspornik manometru i przewód ciśnienia (dla 1 manometru)
(niepewne – przyp. tłum.)
Wyposażona w drzwi boczne do konserwacji
75 dB w odl. 1 m
Kolor: RAL 7001
Wymiary: 2260 x 1720 x 1450 mm

Izolowana akustycznie obudowa sprężarki
LW 1300 E – wnętrze

Izolowana akustycznie obudowa sprężarki LW 720 E – Panel operatora

Dane techniczne
Typ

WxHxD
[mm]

Hałas
[dB]

Izolowana akustycznie obudowa LW 720 E 2200 x 1630 x 1550

73

Izolowana akustycznie obudowa LW 130 0 E 2260 x 1720 x 1450

75

Sprężarki

Izolowana akustycznie obudowa sprężarki LW 720 E
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Urządzenie przełączające 200/300 bar
Równoległe tory ciśnienia 200 i 300 bar do
napełniania
Zestaw do konwersji (napęd benzynowy/
elektryczny)
2 x wąż napełniający
4 x wąż napełniający
6 x wąż napełniający
Puracon Stationary PRO
Przyłącza chłodnicy powietrza
0,8 litra. Filtr wstępny
Monitorowanie temperatury oleju
Monitorowanie ciśnienia oleju
Manometry międzystopniowe
Zabezpieczenia silnika
Monitorowanie temperatury cylindra
Elementy sterujące ECC
Wersja 420 bar

Opcje

System auto-startu

Przegląd opcji

Typ

LW 100 E ECO / E1 ECO / E / E1

LW 100 B ECO / B

LW 160 E / E1

LW 170 E Nautic

LW 170 D Nautic

LW 190 B

LW 200 E Nautic

LW 225 E

LW 230 E

LW 230 ES

LW 245 B

LW 280 E / LW 320 E

LW 280 E / LW 320 E Compact

LW 280 ES / LW 320 ES

LW 300 D MC

LW 300 E

LW 300 ES II / LW 450 ES II

LW 320 E MC / LW 400 E MC

Opcjonalne:

LW 320 B MC / LW 400 B MC

LW 320 E AL Nautic

LW 320 B AL Nautic

LW 450 E

LW 450 E Compact

LW 450 D Basic

LW 450 D

LW 570 E

LW 570 E Compact

LW 570 ES

LW 570 D

LW 720 E

LW 1300 E

Standard

Układ automatycznego odprowadzania
skroplin
Automatyczny wyłącznik i licznik godzin

Opcje

53

Elektroniczne sterowanie sprężarką – ECC
L&W ECC (elektroniczne sterowanie sprężarką) jest dostępne dla wszystkich sprężarek napędzanych silnikami elektrycznymi –
LW 230 i większe. ECC zastępuje standardowe sterowanie elektryczne / pneumatyczne i oferuje użytkownikowi wiele funkcji oraz
interfejsów dostępnych jedynie ze sterowaniem cyfrowym. Urządzenie posiada podświetlany wyświetlacz LCD, który może wyświetlać
różne funkcje i wartości, jakie wybiera się na klawiaturze numerycznej. Łatwe w obsłudze menu jest przejrzyste i towarzyszy
użytkownikowi w odpowiednich operacjach. Oprogramowanie ECC można aktualizować za pomocą komputera PC poprzez
francuskim, hiszpańskim, holenderskim i szwedzkim.

Dane techniczne
Układ automatycznego odprowadzania skroplin
Tryb pełnej automatyki (auto start i auto stop)
Tryb półautomatyczny (auto stop)
Funkcja Logbook (rejestrowania) zapisująca liczbę godzin pracy, liczbę uruchomień i ciśnienie maksymalne
Upływający czas napełniania (minuty)
Ciśnienie końcowe
3 diody kontrolne LED zasilania sprężarki, pracy sprężarki, wyłączenia sprężarki.
Podwójny wyświetlacz ciśnienia napełniania (dla sprężarek 200/232 i 300 bar)
Ostrzeżenia o błędach (np. „door is open“ – drzwi są otwarte)
Oprogramowanie do konserwacji wraz z odliczaniem godzin i wymaganymi
numerami części na wyświetlaczu
Tryb testowy do sprawdzania szczelności, test zaworu bezpieczeństwa,
test elektromagnetyczny
Interfejs sygnału ciśnienia końcowego do zewnętrznej syreny / lamp
Interfejs sygnału błędu do zewnętrznej syreny / lampki

Opcje
Numer PIN blokowania (zapobiega nieautoryzowanemu użyciu sprężarki)
Wskaźnik temperatury oleju i samoczynnego wyłączenia
Monitorowanie ciśnienia oleju i samoczynnego wyłączenia
Wyświetlacz ciśnienia oleju
Wyświetlacz temperatury głowicy cylindrów oraz automatycznego odcięcia
Monitorowanie ciśnienia międzystopniowego (dostępne dla sprężarek 3- i 4-stopniowych)
Interfejs Puracon z alarmem "change filter" (wymiana filtra) na wyświetlaczu LCD
Wyłącznik zabezpieczający przed przeciążeniem silnika z komunikatem na wyświetlaczu LCD
Monitorowanie ciśnienia na wlocie z samoczynnym wyłączaniem

Sprężarki

standardowy kabel szeregowy RS232. ECC jest dostępne w wersji metrycznej lub imperialnej oraz w języku niemieckim, angielskim,
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System auto-startu
Funkcja auto start pozwala na pracę sprężarki opcjonalnie w trybie automatycznym
lub półautomatycznym po obróceniu selektora.

Praca półautomatyczna
Uruchomić sprężarkę poprzez wciśnięcie przycisku Start. Sprężarka wyłączy się

Sprężarki

automatycznie po osiągnięciu ciśnienia końcowego.

Praca automatyczna
Uruchomić sprężarkę tylko raz poprzez wciśnięcie przycisku Start. Urządzenie wyłączy
się automatycznie po osiągnięciu ciśnienia końcowego. Jeżeli ciśnienie wylotowe spada
poniżej wybranego ciśnienia minimalnego, to urządzenie automatycznie uruchomi się
ponownie.

Monitorowanie ciśnienia oleju
Manometr ciśnienia oleju
Manometr ciśnienia oleju wskazuje ciśnienie oleju w sprężarce podczas pracy.

Kontrola ciśnienia oleju
Kontroluje ciśnienie oleju i wyłącza sprężarkę automatycznie, gdy ciśnienie oleju spadnie
poniżej ciśnienia wybranego. Zapewnia dodatkową ochronę dla sprężarek, które działają
przez dłuższy okres czasu w specjalnym pomieszczeniu sprężarek.

Monitorowanie temperatury
Wyświetlacz temperatury oleju
Temperatura oleju jest mierzona przez czujnik temperatury wewnątrz bloku sprężarki
podczas pracy. Sprężarka wyłącza się automatycznie, gdy temperatura oleju przekracza
maksymalną wartość +120 °C. Czerwona lampka ostrzegawcza „Oil Temperature
Monitoring“ (monitorowanie temperatury oleju) zapala się.
Głowica cylindra – monitorowanie temperatury
Temperatura głowicy jest mierzona przez czujnik temperatury w głowicy stopnia
wysokociśnieniowego podczas pracy. Sprężarka wyłącza się automatycznie,
gdy temperatura głowicy przekracza maksymalną wartość + 160 °C Czerwona lampka
ostrzegawcza „Cylinder Head Temperature Monitoring“ (monitorowanie temperatury
głowicy cylindra) zapala się.

Opcje
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Tłumik powietrza na wlocie
Świeże powietrze dolotowe z zewnątrz budynku powoduje szum, który jest generowany przez zawór wlotowy. Zalecamy użycie
tłumika wlotowego w celu zmniejszenia hałasu u wlotu do minimum. Tłumik jest dostarczany ze specjalnym elementem do montażu
na ścianie. 400 x 260 x 600 mm, 24 kG

Sprężarki

Tłumik powietrza na wlocie
Wlot powietrza

Sprężarka

Zbiornik skroplin
Zbiornik 60 l jest wyposażony w filtr z węglem aktywnym do zbierania kondensatu bezwonnie
i cicho. Kondensat można łatwo transportować w zbiorniku i usuwać w sposób ekologiczny.
Elastyczne węże przyłączeniowe wyposażone są w szybkozłącza, aby umożliwić ich łatwe
oddzielenie od sprężarki. Zbiornik jest wyposażony w miernik poziomu do wskazania
maksymalnego poziom napełnienia. Dwa wytrzymałe uchwyty zapewniają bezpieczny transport.
Ø 400 x 800 mm, 20 kG
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Monitorowanie powietrza do oddychania przez Puracon
Wykorzystanie systemu monitoringu Puracon jest najbardziej niezawodnym i ekonomicznym sposobem monitoringu powietrza
do oddychania. Systemy Puracon L&W można zamówić opcjonalnie dla nowej sprężarki lub mogą być one łatwo zintegrowane
z istniejącymi stacjami napełniającymi.

Sprężarki

Puracon Mobil M200 / M300
Puracon Mobil M200 / M300 służy do ręcznego monitorowania wilgotności w trakcie procedury napełniania lub w celu
sprawdzenia sprzętu przed nurkowaniem. Wartość wilgotności może być kontrolowana podczas całego procesu napełniania.
Przekroczenie wartości granicznych zostanie wskazane przez czerwoną diodę LED. Puracon Mobil M200 / M300 może być
podłączony bezpośrednio między cylindrem a wężem do napełniania (nie są wymagane prace instalacyjne na sprężarce).
Zakresy ciśnienia: M200: 150 do 250bar / M300: 250 do 350bar
Regulowana częstość pomiarowa
Samoczynne wyłączanie (tryb oszczędzania baterii)
Kompensacja ciśnienia
Wyższa dokładność dzięki nowej kompensacji temperaturowej
Stosowanie bez prac instalacyjnych na sprężarce
Rejestracja maksymalnej wartości wilgotności
Alarm LED – dowolnie ustawiana wartość graniczna

Puracon Stationary ECO
Puracon Stationary ECO jest ekonomicznym rozwiązaniem do monitorowania wilgotności w czasie procedury napełniania.
Puracon Stationary ECO może być podłączony bezpośrednio do rurociągu wysokiego ciśnienia za filtrem wilgoci. Wartość
wilgotności może być obserwowana podczas całego procesu napełniania. Przekroczenie wartości granicznych zostanie
wskazane przez czerwoną diodę LED.
Regulowana częstość pomiarowa
Samoczynne wyłączanie (tryb oszczędzania baterii)
Kompensacja ciśnienia
Wyższa dokładność dzięki nowej kompensacji temperaturowej
Rejestracja maksymalnej wartości wilgotności
Alarm LED – dowolnie ustawiana wartość graniczna

Puracon Mobil
Ciśnienie robocze
Zasilanie
Złącze
Stopień ochrony

M 200

M 300

Puracon Stationary ECO

150 do 250 bar

250 do 350 bar

150 do 350 bar – nastawny zakres ciśnień

Bateria alkaliczna 2 x AAA LR03

Bateria alkaliczna 2 x AAA LR03

Bateria alkaliczna 2 x AAA LR03

DIN 200 (G5/8)

DIN 300 (G5/8)

Gwint G1/4

IP64

IP64

IP64

Temperatura robocza

+5°C do +45°C

+5°C do +45°C

+5°C do +45°C

Wymiary

60 x 90 x 40 mm

60 x 90 x 40 mm

60 x 90 x 40 mm

Opcje
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Monitorowanie powietrza do oddychania przez Puracon
Puracon Stationary PRO
Puracon Stationary PRO jest profesjonalnym rozwiązaniem monitorowania wilgotności w czasie procedury napełniania.
Wersja PRO zawiera oddzielny czujnik i wyświetlacz. Czujnik jest zainstalowany bezpośrednio na rurociągu wysokociśnieniowym
i znajduje się za filtrem wilgoci oraz jest podłączony do wyświetlacza poprzez przewód danych.

Aluminiowa obudowa czujnika z przyłączem na G¼" na wlocie i wylocie
Wyświetlacz (Ø 96 x 37 mm) do montażu na ścianie z kablem czujnika (długość: 2 m)
Przewód zasilający (długość 1,7 m) z wtyczką CE 100 – 230 V ~ 50/60Hz
Cyfrowy wyświetlacz LCD z odczytem wilgotności w mg/m³ i ostrzeżeń o błędach
Wyższa dokładność dzięki nowej kompensacji temperaturowej i ciśnieniowej
2 monitorujące diody LED, ustawiane wartości graniczne
2 sygnały wyjściowe (24V)
Przewody czujników o długościach 5, 10, 15 lub 30 m za dopłatą
Zatwierdzenie do 350 bar

Dostępne wersje
Czujnik 420 bar (stal nierdzewna)
12 V DC
24 V DC
Eex z certyfikatem ATEX

Dane techniczne
Puracon Stationary PRO
Ciśnienie robocze
Zasilanie
Złącze
Stopień ochrony
Temperatura robocza

150 – 350 bar / opcjonalnie 420 bar
100 – 240 V / opcjonalnie 12V lub 24VDC
Czujnik: gwint G1/4
IP64
+5°C do +45°C

Sprężarki

Dane techniczne
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Monitorowanie powietrza do oddychania przez Puracon
Puracon Mobil BA – M200 / M300
Nowy Puracon Mobil BA jest profesjonalnym rozwiązaniem dla mobilnego monitoringu wilgotności + CO + CO2 + O2 i VOC (olej).
Wyświetlacz i czujniki zostały połączone w bardzo kompaktowe urządzenie, które całkowicie zastępuje konwencjonalną

Sprężarki

i niedokładną weryfikację z probówką. Ten mobilny system jest używany do monitorowania wszystkich wymaganych wartości
odnośnie jakości wdychanego powietrza zgodnie z normą EN 12021 i może być stosowany do ciągłej lub sporadycznej analizy
jakości powietrza do oddychania.
System jest podłączony bezpośrednio pomiędzy wężem ładowania a butelką, która ma być napełniona – zmierzone wartości
są wyraźnie wskazywane na podświetlanym wyświetlaczu. Także już napełnione butelki mogą być sprawdzane za pomocą
BA Puracon Mobil i z zastosowaniem opcjonalnej przepustnicy za urządzeniem.

Dane techniczne
Wytrzymała obudowa z aluminium
Duży wyświetlacz Ø = 96 mm
Przewód zasilający (długość 1,2 m) z wtyczką CE 230 V AC
Cyfrowy wyświetlacz LCD w ppm%, mg / m³ i barach
Kompensacja ciśnienia / temperatury
Czerwona dioda alarmowa LED
Zielona dioda LED stanu pracy
Reduktor ciśnienia z przepustnicą
Regulator przepływu gazu
Przyłącze: DIN 200 lub DIN 300
Zalecany cykl kalibracji: 12 miesięcy
Ciśnienie maks.: 350 bar

Dostępne wersje
Przyłącze do napełniania 200 bar
Przyłącze do napełniania 300 bar
230 V AC
24 V DC

Dane techniczne

M 200

Ciśnienie robocze

150 - 250 bar

Zasilanie
Złącze
Stopień ochrony
Temperatura robocza
Wymiary

M 300
250 - 350 bar

100 - 240 V / opcjonalnie 12V lub 24VDC
DIN 200 (G5/8)

Zakres monitorowania
Wilgotność

5 – 120 mg/m³

CO

0 - 30 ppm

DIN 300 (G5/8)

CO2

0 - 2000 ppm

IP 50

IP 50

O2

0 - 30 %

+5°C do +45°C

+5°C do +45°C

Olej

0,05 - 0,5 mg/m³

175 x 96 x 50 mm

175 x 96 x 50 mm

Ciśnienie

maks. 350 bar

Opcje
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Monitorowanie powietrza do oddychania przez Puracon
Puracon Stationary PRO CO/CO2 / Puracon Stationary PRO BA
Nowy Puracon Stationary PRO jest profesjonalnym rozwiązaniem do ciągłego monitorowania wilgotności + CO + CO2 + O2 i VOC (olej).
System stacjonarny służy do monitorowania wszystkich wymaganych wartości jakości powietrza do oddychania zgodnie z normą EN
12021 i zapewnia nowe zabezpieczenia w zakresie monitoringu powietrza do oddychania.

w istniejących sprężarkach powietrza do oddychania. Zmierzone wartości są wyraźnie wskazywane na podświetlanym wyświetlaczu oraz
opcjonalnie system sprężarki może zostać automatycznie wyłączony przez sygnał alarmowy, jeśli wartości dla powietrza do oddychania
są przekroczone.

Dostępne wersje
Puracon Stationary PRO CO/CO do monitorowania: wilgotności, CO/CO
2

2

Puracon Stationary PRO BA do monitorowania: wilgotności, CO/CO , O , VOC (olej)
2

2

Dane techniczne
Skrzynka rozdzielcza do montażu na ścianie
Duży wyświetlacz Ø = 96 mm
Przewód zasilający (długość 1,2 m) z wtyczką CE 230 V AC
Cyfrowy wyświetlacz LCD w ppm%, mg / m³ i barach
Kompensacja ciśnienia / temperatury
Czerwona dioda alarmowa LED
Zielona dioda LED stanu pracy
Reduktor ciśnienia z przepustnicą
Regulator przepływu gazu
Przyłącze: DIN 200 lub DIN 300
Zalecany cykl kalibracji: 12 miesięcy
Ciśnienie maks.: 350 bar (opcjonalnie 420 bar)

Opcje
Czujnik tlenu (Puracon Stationary PRO CO/CO2)
Dodatkowy zdalny wyświetlacz z kablem
Wersja 12V
Wersja 420 bar
Przekaźnik układu wyłączenia

Dane techniczne
Dane techniczne
Ciśnienie robocze
Zasilanie
Złącze
Stopień ochrony
Temperatura robocza
Wymiary

Zakres monitorowania
350 bar (opcjonalnie: 420 bar)

Wilgotność

5 – 120 mg/m³

100 – 240 V / opcjonalnie 12V lub 24VDC

CO

0 – 30 ppm

Wlot: 8L / Wylot: 8L

CO2

0 – 2000 ppm

IP 54

O2

0 – 30 %

+5°C do +45°C

Olej

0,05 – 0,5 mg/m³

300 x 200 x 100 mm

Ciśnienie

maks. 350 bar

* VOC = (Lotne związki organiczne) Czujnik oparów oleju i innych zanieczyszczeń powietrza, takich jak wodór H, wodorosiarczek H2S, amoniak NH4, etanol C2H6O, toluen C7H8.

Sprężarki

Jest on podłączony do przewodu wysokiego ciśnienia bezpośrednio za systemem filtracyjnym i może być również instalowany
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Chłodnica powietrza LW +3 °C
Pojemność filtra i żywotność filtra są ważnymi parametrami o skutkach finansowych dla zastosowań przemysłowych, gdzie kontrola
kosztów jest bardzo istotna. Żywotność filtra zależy silnie od temperatury. Przykład: LW 450 E przy +20 °C temperatury wylotowej
ma żywotność filtra równą 33 godz. – w temp. +35 °C czas ten jest zredukowany do zaledwie 11 godzin!
Jeśli gaz ochładza się po końcowym etapie sprężania, np. od 35 ° C do 3 °C, to żywotność wkładu filtra może być przedłużona
wielokrotnie.
Chłodnice są oferowane jako niezależne jednostki z separatorami wody, automatycznym odprowadzeniem skroplin, z zegarem

Oczyszczanie

i tłumikiem lub jako ekonomiczne. Chłodnice powietrza LW BASIC do podłączenia sprężarki do ostatniego stopnia / separatora
olej-woda i odwodnienia.
Suszarki chłodnicze L&W (chłodnice powietrza) zwracają się w ciągu 1 sezonu z powodu oszczędności na zużyciu wkładu filtra.
Aby dokładnie monitorować stan filtra, zalecamy kontroler wilgoci L & W Puracon.

Dane techniczne
Gotowość do przyłączenia automatycznego, redukującego hałas odwodnienia
kondensatu (podstawowa wersja bez automatycznego odprowadzenia skroplin)
Cyfrowy wyświetlacz temperatury w °C
Malowana obudowa ze stali (RAL 6026)
Kabel zasilający do zasilania 230V ~ 50Hz razem z wtyczką CE
(wersje 60Hz dostępne na żądanie)
Chłodnice powietrza są dostępne w 2 zakresach ciśnień:
Wersja Standard do 350 bar, wersje Basic do maks. 420 bar.
Wszystkie urządzenia aż do wydatku 2850 litrów/min nadają się do montażu na ścianie.
Urządzenia są bezobsługowe z przyjaznym dla środowiska bezfreonowym
medium chłodniczym.

LW AC 450-900

Przepływ maks.
[m3/h] / [l/min]

min / maks
[bar]

Pobór
mocy
[kw]

LW AC 450 Basic

27 / 450

150 / 350

0.42

390

1)

LW AC 450 ACD
LW AC 900 Basic
LW AC 900 Basic
LW AC 900 ACD
LW AC 900 ACD
LW AC 1350 Basic
LW AC 1350 Basic

27 / 450
54 / 900
54 / 900
54 / 900
54 / 900
81 / 1350
81 / 1350

150 / 350
150 / 350
150 / 420
150 / 350
150 / 420
250 / 350
250 / 420

0.42
0.56
0.56
0.56
0.56
0.6
0.6

390
570
570
570
570
900
900

1)

LW AC 1350 ACD
LW AC 1350 ACD
LW AC 1950 Basic
LW AC 1950 Basic
LW AC 1950 ACD
LW AC 1950 ACD
LW AC 2850 ACD

81 / 1350
81 / 1350
117 / 1950
117 / 1950
117 / 1950
117 / 1950
171 / 2850

250 / 350
250 / 420
250 / 350
250 / 420
250 / 350
250 / 420
250 / 350

0.6
0.6
0.7
0.7
0.7
0.7
1.6

900
900
1140
1140
1140
1140
1700

Ciśnienie robocze

Model

Zapotrzebowanie
powietrza chłodzącego Częstotliwość
[m3/h]
[Hz]

Czynnik
medium

WxDxH
[mm]

Ciężar
[kg]

50 i 60

R 134 a

500 x 250 x 805

39

50 i 60
1)
50 i 60
1)
50 i 60
1)
50 i 60
1)
50 i 60
2)
50 lub 60
2)
50 lub 60

R 134 a
R 134 a
R 134 a
R 134 a
R 134 a
R 404 a
R 404 a

500 x 250 x 805
500 x 250 x 805
500 x 250 x 805
500 x 250 x 805
500 x 250 x 805
500 x 430 x 845
500 x 430 x 845

48
41
42
50
54
50
51

2)

R 404 a
R 404 a
R 404 a
R 404 a
R 404 a
R 404 a
R 404 a

500 x 430 x 845
500 x 430 x 845
500 x 430 x 845
500 x 430 x 845
500 x 430 x 845
500 x 430 x 845
800 x 670 x 1300

59
63
65
66
74
80
160

50 lub 60
50 lub 60
2)
50 lub 60
2)
50 lub 60
2)
50 lub 60
2)
50 lub 60
2)
50 lub 60
2)

Oczyszczanie
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Panele filtra
Do oczyszczania, suszenia i usuwania oleju z powietrza i gazów.
Obudowy filtrów wysokociśnieniowych są certyfikowane i udokumentowane zgodnie
z obowiązującymi przepisami dla zbiorników ciśnieniowych do maksymalnego ciśnienia
roboczego 350 bar (5250 psi) i 420 bar (6200 psi).
Zespół jest zamontowany na stabilnym panelu ściennym i orurowany w sposób gotowy
do połączenia z zaworem zwrotnym i utrzymującym ciśnienie. W razie potrzeby można
zabezpieczyć wlot zaworem bezpieczeństwa.

Oczyszczanie

Panele te są preferowanym wyborem dla filtracji zdalnej ze sprężarki i są idealne dla wielu
instalacji sprężarkowych, zwłaszcza przy użyciu centralnego osuszacza chłodniczego lub
modernizacji przestarzałego systemu filtracyjnego.
Obudowy filtrów są dostępne w rozmiarach dla 1,7, 2,3 i 10 litrów objętości. Kasety są
dostępne dla powietrza do oddychania, powietrza do oddychania z dodatkowym filtrem
CO / CO2, suszeniem, węglem aktywnym, suszeniem gazu ziemnego i więcej.

Panel filtra 1 x 10 litrów.
bez zaworu utrzymującego

Dane techniczne

ciśnienie

Niklowane stalowe obudowy filtrów
z 1 kranem spustowym na każdym panelu
Stalowa rama i obudowa, malowana proszkowo
w kolorze RAL 6026
Zawór zwrotny i utrzymujący ciśnienie

Opcje
Zawór bezpieczeństwa
Monitorowanie filtra Puracon
Dwa wkłady filtra (niepewne – przyp. tłum.)
Panel filtra 2 x 2,3 litra.
Z zaworem utrzymującym ciśnienie

Dane techniczne
Panel filtra
1 x 1,7 litra
2 x 1,7 litra
3 x 1,7 litra
1 x 2,3 litra
2 x 2,3 litra
3 x 2,3 litra
1 x 2,3 litra
2 x 2,3 litra
3 x 2,3 litra
1 x 10 litrów
1 x 10 litrów + 1 x 2,3 litra
2 x 10 litrów
2 x 10 litrów + 1 x 2,3 litra

Objętość w
+20°C [m³]

Maks. WP
[bar]

Gwint przyłącza
Wlot
Wylot

900
1800
2700
1200
2400
3600
1200
2400
3600
8400

350
350
350
350
350
350
420
420
420
350

8S
8S
8S
8S
8S
8S
8S
8S
8S
G 1/2“ wew.

9600
16800
18000

350
350
350

G 1/2“ wew.
G 1/2“ wew.
G 1/2“ wew.

WxHxD
[mm]

Ciężar
[kG]

G 1/4“ wew.
G 1/4“ wew.
G 1/4“ wew.
G 1/4“ wew.
G 1/4“ wew.
G 1/4“ wew.
G 1/4“ wew.
G 1/4“ wew.
G 1/4“ wew.
G 1/2“ wew.

270 x 570 x 180
430 x 570 x 180
560 x 570 x 180
270 x 815 x 180
430 x 815 x 180
560 x 815 x 180
270 x 815 x 180
430 x 815 x 180
560 x 815 x 180
1116 x 320 x 460

27
44
61
32
54
76
38
67
95
165

G 1/2“ wew.
G 1/2“ wew.
G 1/2“ wew.

1116 x 320 x 720
1116 x 320 x 700
1116 x 320 x 1000

180
265
315
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Suszarka adsorpcyjna L&W
Suszarki adsorpcyjne od L&W do osuszania sprężonego powietrza do ciśnienia punktu rosy dla temp. od -25 °C, -40 °C
lub do -55 °C i z opcjonalnym dodatkowym adsorberem węglowym. W suchym, wysoce nienasyconym sprężonym powietrzu
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procesy kondensacji nie są możliwe, gdyż woda nie może skraplać się w temperaturze powyżej punktu rosy.
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Suszarka adsorpcyjna L&W
Osuszacze adsorpcyjne od L&W są wykonane z odpornego na ciśnienie, spawanego i malowanego zbiornika ze stali,
z zatwierdzeniem do 420 bar. Zawory są łatwo dostępne i mogą być indywidualnie sterowane bez nakładania się sygnałów.
Specjalna mieszanina składa się w 20% z wodoodpornego żelu krzemionkowego i 80% mocno suszącego sita molekularnego
stosowanego w procesie.
Osuszacze adsorpcyjne są standardowo wyposażone w manometry i jeden filtr wstępny oraz końcowy. Również standardowe
sterowanie C1 z wyświetlaczem oraz zintegrowanymi funkcjami obsługuje wszystkie tryby pracy osuszacza adsorpcyjnego
i pozwala na niezależną, indywidualną pracę osuszacza, a także na zintegrowane operacje w zakresie sterowania istniejącymi

Ocz
yszc
zani
e
Aufbereitung

systemami sprężonego powietrza. Wraz z opcjonalnym czujnikiem punktu rosy absorpcja może być realizowana w zależności
od obciążenia w cyklu zmiennym i może być realizowana w trybie oszczędzania energii, zazwyczaj 20 – 70%.

Verfügbares Zubehör

Dane techniczne

Czujnik punkt rosy

Zbiorniki ciśnieniowe MADE IN GERMANY
- Spełniają najwyższe standardy bezpieczeństwa

Manometr różnicy ciśnień z kontaktem alarmowym

- Trwała powłoka wysokiej jakości

Urządzenie rozruchowe (zawór minimalnego ciśnienia)
Moduł GSM

Sito molekularne
- Wysokiej jakości, efektywny materiał

Sterowanie przełączeniowe

- Stabilne ciśnienie, punkt rosy do -55°C
- Czas cyklu energooszczędnego 20 minut
2-warstwowa mieszanka
- Stabilne suszenie
- Wydłużona żywotność mieszanki
Indywidualne sterowanie zaworami
- Brak pików ciśnienia podczas przełączania
- Niezawodne zasilanie powietrzem
Urządzenie sterujące C1
- Wyświetlacz tekstowy
- Przygotowanie do sterowania zależnego do punktu rosy w zmiennym cyklu
- Indywidualne zarządzanie wyborem alarmów
- ...i wiele więcej

Dane techniczne
WxHxD
[mm]

Ciężar

230V, 50/60 Hz

800 x 450 x 1050

130

G1/2"

230V, 50/60 Hz

800 x 450 x 1280

140

+2 do + 60

G1/2"

230V, 50/60 Hz

800 x 450 x 1150

150

30 - 350

+2 do + 60

G1/2"

230V, 50/60 Hz

900 x 700 x 1050

180

45

30 - 350

+2 do + 60

G1/2"

230V, 50/60 Hz

900 x 700 x 1280

190

5330

55

30 - 350

+2 do + 60

G1/2"

230V, 50/60 Hz

900 x 700 x 1280

190

LW Adsorber 35-420

2500

35

30 - 420

+2 do + 60

G1/2"

230V, 50/60 Hz

900 x 700 x 1050

185

LW Adsorber 45-420

3915

45

30 - 420

+2 do + 60

G1/2"

230V, 50/60 Hz

900 x 700 x 1280

197

LW Adsorber 55-420

4580

55

30 - 420

+2 do + 60

G1/2"

230V, 50/60 Hz

900 x 700 x 1150

220

Maks. przepływ1)
[l/min]

Temp. – Wlot
[°C]

Ciśnienie robocze
[bar]

Temp. robocza
[°C]

Gwint
przyłącza

Zasilanie

LW Adsorber 35-250

1915

35

30 - 250

+2 do + 60

G1/2"

LW Adsorber 45-250

2830

45

30 - 250

+2 do + 60

LW Adsorber 55-250

4580

55

30 - 250

LW Adsorber 35-350

2500

35

LW Adsorber 45-350

3915

LW Adsorber 55-350

Typ

1)

[kG]

– znormalizowanie dla warunków roboczych 1 bar(a) i 20°C, maksymalne dopuszczalne ciśnienie robocze, temperatura wlotowa 35°C, ciśnieniowy punkt rosy na wylocie -40°C
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Butle magazynujące
Zbiorniki magazynowe są często stosowane w celu zapewnienia dodatkowej wydajności napełniania w okresach szczytowych
(z kaskadowymi panelami napełniającymi lub bez nich). Najlepiej, jeśli ciśnienie magazynowania jest wyższe niż ciśnienie napełniania
– systemy magazynowania o ciśnieniu 300 bar są najbardziej powszechne. Zalecany jest w pełni automatyczny system sterowania
sprężarkami (np. ECC). L&W przewiduje różne systemy magazynowania o konstrukcji modułowej, począwszy od pojemności
magazynowej 10 m³. Nasze kaskadowe panele napełniające są dostępne w zakresie od jednego do czterech stopni roboczych.
proszę przedstawić nam swoje wymagania, a my obliczymy parametry indywidualnego systemu.

Dane techniczne
Stacjonarne zbiorniki stalowe, 10-letnia próba wodna, malowane proszkowo zgodnie z normą EN 1089/3
Malowanie proszkowe zgodne z normą EN 1089/3

Magazynowanie

Malowanie specjalne na życzenie.
Zbiornik 50 l
Ciśnienie robocze: 200, 300 i 350 bar
Ciśnienie robocze: 420 i 500 bar na życzenie
Malowana obudowa ze stali (RAL 6026)
Podłączanie zgodnie ze specyfikacją klienta
Modułowa konstrukcja w celu dostosowania do przyszłych potrzeb

Butle

Pojemność
[m3]

WxHxD
[mm]

Ciężar
[kG]

Magazynowanie 300 bar / PH 450 bar

Butle

Pojemność
[m3]

WxHxD
[mm]

Ciężar
[kG]

Magazynowanie 350 bar / PH 450 bar

1 x 50 l
2 x 50 l
3 x 50 l
4 x 50 l

15
30
45
60

250 x 1780 x 300
500 x 1780 x 300
750 x 1780 x 300
1000 x 1780 x 300

125
210
310
405

1 x 50 l
2 x 50 l
3 x 50 l
4 x 50 l

17.5
35
52.5
70

250 x 1780 x 300
500 x 1780 x 300
750 x 1780 x 300
1000 x 1780 x 300

140
240
355
465

6 x 50 l

90

Ø 800 x 1950

570

6 x 50 l

105

Ø 800 x 1950

660

Magazynowanie
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Zarządzanie ręcznym magazynowaniem
Kaskadowy panel napełniający, przed panelem napełniającym, ręczne urządzenie sterujące dla 2, 3 lub 4 stopni napełniania.

Zarządzanie pojedynczym stopniem magazynowania
Zawór wysokiego ciśnienia i manometr mogą być zainstalowane jako kontrola magazynowania w każdym
panelu napełniania L & W.

Magazynowanie

Panele kaskadowe
W przypadku nadmiernego przepływu w stopniach z butli magazynujących przez panel napełniania lub bezpośrednio do odbioru.
Zatem gaz zmagazynowany w zbiornikach może być bardziej efektywnie wykorzystany. To sprawia, że możliwe jest wypełnienie o wiele
większej liczby butli do końcowego ciśnienia przed uruchomieniem systemu sprężarki.

Dane techniczne
Malowana obudowa ze stali (RAL 6026)
1-, 2-, 3- lub 4-stopniowe
Zawór wlotowy i manometr dla każdego stopnia
Wlot do sprężarki
Wylot do panelu do napełniania
Całkowite orurowanie

Wlot do układu

Wylot do panelu
do napełniania

magazynowania

Wlot do sprężarki
Panel zarządzania 3-stopniową kaskadą

Dane techniczne
WxDxH

Ciężar

Nr zamówienia

Liczba stopni

[mm]

[kG]

002957
002935
002329
002816

1
2
3
4

210 x 230 x 330
390 x 230 x 330
580 x 230 x 330
780 x 230 x 330

6.5
10
13
16

66

Magazynowanie

Wybierak auto-napełniania
Wybieraki automatycznego napełniania zawsze zapewniają optymalną interakcję pomiędzy sprężarką, butlą magazynową i panelem
napełniania.
Automatyczne napełnianie z układu magazynowania (na przykład 300 barów) i sprężarki, jeśli ciśnienie zmniejsza się do wymaganego
ciśnienia napełniania. Po napełnieniu butle magazynowe ponownie napełniają się automatycznie do ciśnienia końcowego magazynowania.
Zapewnia to optymalne i ekonomiczne wykorzystanie urządzenia.
Zalecamy stosowanie automatycznej kondensacji i automatycznego zatrzymanie przy końcowym ciśnieniu w sprężarce. Ze względu
na w pełni automatyczną funkcje zmiany automatycznego urządzenia przełączającego nie jest konieczne ręczne otwieranie i zamykanie
zaworu blokującego. Zapewnia to szybkie i nieskomplikowane procedury napełniania. Nasze kaskadowe panele napełniające są dostępne
jako panele zarządzania z 1, 2, 3 lub 4 stopniami. Proszę przedstawić nam swoje wymagania, a my obliczymy parametry indywidualnego

Magazynowanie

systemu.

Wybierak automatycznego napełniania firmy L&W jest dostępny w 3 wersjach:
Pneumatycznie sterowany wybierak automatycznego napełniania
Do zastosowań o ciśnieniu magazynowania 300 bar i maks. ciśnieniu
napełniania 225 bar.
300 x 270 x 100 mm, 3 kg

Pneumatycznie sterowany wybierak automatycznego napełniania
ze zintegrowaną stacją redukcyjną ciśnienia
Do zastosowań o ciśnieniu magazynowania 300 bar i maks. ciśnieniu
napełniania 225 bar. Ciśnienie wylotowe jest ustawiane przez stację
redukcyjną ciśnienia i jest ograniczone przez zawór bezpieczeństwa za
urządzeniem.
550 x 350 x 150 mm, 9 kG

Elektronicznie sterowany wybierak automatycznego napełniania
Punkty przełączania mogą być dokładnie ustawione za pomocą
elektronicznego przetwornika ciśnienia. Ten system ma być stosowany,
jeśli ciśnienie napełniania jest zbliżone do ciśnienia magazynowania,
np. ciśnienia magazynowania 330 bar i ciśnienia napełniania 320 bar.
430 x 500 x 200 mm, 16 kG

Opcje
Sygnał automatycznego uruchomienia dla sprężarki

Magazynowanie
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Stacje redukcyjne ciśnienia
Idealne do regulacji ciśnienia magazynowania w dół poprzez zmniejszenie ciśnienia do żądanego ciśnienia napełniania. Stacje redukcyjne
ciśnienia dostępne są dla różnych ciśnień wlotowych i wylotowych oraz przepływów objętościowych.

Stacja redukcyjna ciśnienia z zaworem
bezpieczeństwa z certyfikatem TÜV/ CE

Reduktory ciśnienia
Różne reduktory ciśnienia są dostępne dla różnych zastosowań, patrz tabela. Inne reduktory ciśnienia na zamówienie.

Wlot

Wylot

Gaz

Numer zamówienia

100 - 420 bar
2 x ¼“ NPT
gwint wewnętrzny

27 - 300 bar
2 x ¼“ NPT
gwint wewnętrzny

Powietrze, gazy
szlachetne

000566
Zestaw naprawczy:
000565

100 - 420 bar
1 x ¼“ NPT
gwint zewnętrzny

Powietrze, gazy
szlachetne

001428
Zestaw naprawczy:
001427

0 - 200 bar
G5/8“ DIN 477 gwint zewnętrzny

27 - 300
bar 1 x ¼“
NPT
gwint wewnętrzny
0 - 10 bar
G¼“ gwint wewnętrzny

Powietrze, azot

004323

0 - 200 bar
G5/8“ DIN 477 gwint zewnętrzny

0 - 20 bar
G¼“ gwint wewnętrzny

Powietrze, azot

000676

0 - 300 bar
G5/8“ DIN 477 gwint zewnętrzny

0 - 10 bar
G¼“ gwint wewnętrzny

Powietrze, azot

003602

0 - 300 bar
G5/8“ DIN 477 gwint zewnętrzny

0 - 50 bar
G¼“ gwint wewnętrzny

Powietrze, azot

003106

0 - 6 bar
1 x ½“
gwint wewnętrzny

150 mbar - 6 bar
1 x ½“
gwint wewnętrzny

Powietrze, gazy
szlachetne

001528

Magazynowanie
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Urządzenia napełniające

Panele do napełniania
Szeroki zakres paneli do napełniania firmy L&W z obszerną listą funkcji jest wzorem dla branży projektowej. Modułowa konstrukcja
gwarantuje, że stacje do napełniania mogą być rozbudowane w celu dostosowania do przyszłych wymagań. Panele oferowane
są dla ciśnień napełniania 200, 232 lub 300 bar (3000/4500 psi), bądź jako podwójne panele do napełniania jednoczesnego bez
konieczności wyboru ciśnienia. Zawory napełniające z samoczynnym odpowietrzaniem sterowane dźwignią dostępne są zarówno
dla węży napełniających i przyłączy lub bezpośrednich przyłączy do napełniania butli BA. Oferujemy szeroki zakres przyłączy
do napełniania.
Unikalną cechą paneli L&W jest łatwość wahliwego otwierania obudowy do prac konserwacyjnych bez rozłączenia – próba
szczelności może być przeprowadzona, gdy panel jest otwarty.

Panel 4-punktowy – 2 x 200 bar, 2 x 300 bar z wężami i–

Urządzenia
napełniające

przyłączami przeciwskrętnymi DIN

Dane techniczne
Wytrzymała stalowa rama, zdejmowana w celu łatwego montażu, malowana proszkowo w kolorze RAL 6026
Stalowa płyta obudowy malowana proszkowo w kolorze RAL 6026
Przyłącze przelotowe 8 mm na wlocie powietrza (zamiennie lewe / prawe)
Gotowe do podłączenia do rury ze stali nierdzewnej 8mm
Zdalne sterowanie uruchomieniem/zatrzymaniem z lampką bieżącej kontroli (dostępne dla różnych elementów sterujących sprężarką)
Duży manometr Ø 100mm dla każdego ciśnienia napełniania
Zawory napełniające z samoczynnym odpowietrzaniem z dźwignią (odpowietrzanie wewnątrz obudowy w celu redukcji hałasu).
Zawory mogą być wyposażone w dodatkowe tłumiki dla dalszego zmniejszenia hałasu.
Węże napełniające lub bezpośrednie przyłącza BA zgodne ze specyfikacją klienta
Duży manometr Ø 100 mm lub manometry
Zawory napełniające z dźwignią, samoczynnie odpowietrzające
Wyposażone panele dla podwójnego ciśnienia

Urządzenia napełniające
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Panele do napełniania
Dostępne opcje
Bezpieczne przyłącza przeciwskrętne L&W dla połączeń DIN / NF
Tłumiki do dalszej redukcji hałasu podczas odpowietrzania
Wlot / wylot do magazynowania z zaworem sterowanym pokrętłem i z manometrem
Reduktor ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa na wlocie do zbiornika magazynującego 300 bar i
przyłącze przelotowe wylotowe 200 bar 8 mm dla dodatkowych paneli do napełniania (system modułowy)

Urządzenia
napełniające

Panel 6 punktowy – 2x200, 4x300 bar bezpośrednie przyłącza BA

Panele do napełniania ze stali nierdzewnej
Idealne do instalowania w środowiskach morskich (miejscach plażowych, łodziach, etc.), gdzie korozja jest dużym problemem. Panele
ze stali nierdzewnej mają takie same funkcje, jak standardowe panele wypełniające z wyjątkiem tego, że są one w pełni wyposażone
w obudowę ze stali nierdzewnej i osprzęt.

Dane techniczne
1 ciśnienie
napełniania
1-punktowy

WxHxD
[mm]
210 x 203 x 330

Ciężar
[kG]
6,5

2-punktowy
3-punktowy
4-punktowy
6-punktowy

390 x 230 x 330
580 x 230 x 330
800 x 230 x 330
1150 x 230 x 330

9,0
12
15
20

8-punktowy
9-punktowy
10-punktowy

1530 x 230 x 330
1720 x 230 x 330
1950 x 230 x 330

25
28
31

2 ciśnienia

WxHxD

Ciężar

napęłniania
2-punktowy

[mm]
390 x 230 x 330

[kG]
13

Konfiguracje
1+1

16
18
23
28
31

1+2, 2+1
1+3, 2+2, 3+1
1+5, 2+4, 3+3, 4+2, 5+1
1+7, 2+6, 3+5, 4+4, 5+3, 6+2, 7+1
1+8, 2+7, 3+6, 4+5, 5+4, 6+3, 7+2, 8+1

3-punktowy 580 x 230 x 330
4-punktowy 820 x 230 x 330
6-punktowy 1180 x 230 x 330
8-punktowy 1560 x 230 x 330
9-punktowy 1750 x 230 x 330
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Urządzenia
napełniające

Opancerzone bezpieczne skrzynki napełniania

3 zbiorniki – BEZPIECZNE SKRZYNKI NAPEŁNIANIA dla
podwójnego ciśnienia

2 zbiorniki – BEZPIECZNE SKRZYNKI NAPEŁNIANIA
dla pojedynczego ciśnienia

3 zbiorniki – BEZPIECZNE SKRZYNKI NAPEŁNIANIA dla podwójnego ciśnienia – widok z tyłu

Urządzenia napełniające
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Opancerzone bezpieczne skrzynki napełniania
Chroń siebie, swoich pracowników i klientów przed ryzykiem eksplozji butli.
Dzięki nowym bezpiecznym skrzynkom napełniania firmy L&W proces napełniania jest całkowicie bezpieczny i pozbawiony ryzyka.
Obawa przed eksplozją lub uszkodzeniem butli spowodowała wdrożenie w wielu krajach odpowiednich środków bezpieczeństwa.
Skrzynka napełniania L&W jest niedrogą alternatywą leja przeciwwybuchowego. W przypadku eksplozji butli solidny stalowy pancerz chroni
przed śmiertelnymi odłamkami.
Nasze bezpieczne skrzynki napełniania zostały przetestowane i zatwierdzone przez amerykańską organizację UL

Dane techniczne
Ciśnienie wlotowe maks. 350 bar
Nastawny ogranicznik przepływu
Manometr ciśnienia wlotowego, 0-400 bar, Ø 63 mm,
Manometry ciśnienia napełniania 0-400 bar, Ø 63 mm
Zawory napełniające z dźwignią, samoczynnie odpowietrzające na każdym wylocie

Urządzenia
napełniające

Przycisk zatrzymania awaryjnego
Elektromagnetyczny zawór wysokiego ciśnienia / 230 V
Drzwi bezpieczeństwa i rygiel są kontrolowane za pomocą sygnalizatora położenia
Przyciski Start / Stop

Optionen
Bezpieczne przyłącza przeciwskrętne L&W dla połączeń DIN / NF
Tłumiki do dalszej redukcji hałasu podczas odpowietrzania
Wlot / wylot do magazynowania z zaworem sterowanym
pokrętłem i z manometrem
Reduktor ciśnienia z zaworem bezpieczeństwa na wlocie
do zbiornika magazynującego 300 bar i przyłącze przelotowe
wylotowe 200 bar 8 mm dla dodatkowych paneli do napełniania
(system modułowy)

System filtra na wlocie (1,7 litra lub 2,3 litra)
Monitorowanie filtra Puracon (automatyczne wyłączanie
również dostępne)
5-krotna i 7-krotna skrzynka napełniania na butle
3 zbiorniki – BEZPIECZNE SKRZYNKI NAPEŁNIANIA dla podwójnego

o maksymalnej średnicy Ø160 mm

ciśnienia – widok wnętrza

Dane techniczne
Nr zamówienia

Wielkość

Liczba przyłączy do napełniania &

W xHxD

Zakres ciśnień

[mm]

Skrzynki pojedynczego ciśnienia – 200 / 300 bar bez zaw. bezp. i reduktor ciśnienia (maks. ciśn. wlotowe = maks. ciśn. napełniania)
004565
004566

2 Zbiorniki
3 Zbiorniki

2 x 200 bar lub 2 x 300 bar
3 x 200 bar lub 3 x 300 bar

780 x 535 x 1640
1050 x 535 x 1640

Skrzynki podwójnego ciśnienia – 200 i 300 bar z zaw. bezp. i reduktorem ciśnienia
004567
004568

2 Zbiorniki
3 Zbiorniki

2 x 200 bar i 2 x 300 bar
3 x 200 bar i 3 x 300 bar

Wersja 420 bar i inne wielkości dostępne na zamówienie

780 x 535 x 1640
1050 x 535 x 1640
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Nitrox / Trimix
Nitrox lub EAN (wzbogacony powietrzny nitrox) są powszechnie akceptowanymi alternatywami dla nurkowania z powietrzem
i ma wiele zalet. Trimix to termin odnoszący się do mieszanin gazowych zawierających hel do głębokiego nurkowania.
Firma L&W oferuje dwa rozwiązania stacji napełniających Nitrox.
Panele mieszania ciśnień cząstkowych wymagają podaży medycznie czystego tlenu i bezpiecznej regulacji przepływu tlenu
z powietrzem kompatybilnym tlenowo (OCA) do butli nurka z czystym tlenem. Panele mają tę zaletę, że są tanie i nie wymagają
zużycia energii oraz są idealną inwestycją dla stacji napełniania Nitrox, które mają niezawodne dostawy tlenu z niewielkimi lub
umiarkowanymi wymaganiami odnośnie napełniania. Panele mieszania mogą być również stosowane do mieszania mieszanin
Trimix w butlach nurkowych.
Pomimo większych kosztów inwestycyjnych i większego zużycia energii, membranowe generatory nitrox są niezastąpione
dla stacji napełniających, gdzie nie ma niezawodnej podaży tlenu. Ten sposób wytwarzania mieszaniny nitrox i napełniania jest
idealny dla dużych ośrodków nurkowych, gdzie operacje membranowe w połączeniu z odpowiednią sprężarką wysokiego
ciśnienia są proste i szybkie.
Firma L&W nie może poprzeć stosowania systemów ciągłego mieszania ze względu na potencjalne ryzyko powstania mieszanin

Urządzenia
napełniające

o zawartości tlenu większej niż 40% i wprowadzanych do sprężarki wysokiego ciśnienia.

Analizator tlenu Alpha 1
Przenośny analizator tlenu idealnie nadaje się do analizowania zawartości tlenu w dowolnym miejscu.
Solidna metalowa obudowa, która zawiera czujnik tlenu i jest wodoodporna
(IP65) czyni ten analizator najlepszym urządzeniem zarówno dla szkół nurkowania, instruktorów i nurków.
Alpha 1 jest standardem z panelem Pro oraz z panelami Mixmaster i jest oferowana jako opcja
z panelem klasycznym.

Charakterystyka
>> Odlewana metalowa obudowa uszczelniona uszczelkami gumowymi, stopień ochrony IP65
>> Duże ucho ze stali nierdzewnej do haka/liny
>> Precyzyjna kalibracja za pomocą pokrętła, wtórna kalibracja wewnątrz
>> Wskaźnik wyczerpania baterii 9V (wyświetlacz jest za słaby, aby wskazać konieczność
zmiany baterii)
>> Wlot czujnika uszczelniony zakrętką i O-ringiem dla ochrony przed
wodą i w celu przedłużenia żywotności czujnika
>> Czujnik wymieniany przez użytkownika, przewidywana żywotność ok. 3 lata
>> Zakres pomiarowy 1-100% tlenu
>> Dokładność 0,1%

Nitrox / Trimix
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Panele mieszania gazów
Stosując metodę ciśnień cząstkowych, mieszaniny Nitrox lub Trimix mogą być mieszane i bezpiecznie, łatwo oraz precyzyjnie używane
do napełniania za pomocą naszych paneli Pro lub klasycznych paneli napełniających. Panele są testowane i certyfikowane do 100% tlenu
lub mieszanin helowych dla wszystkich potrzebnych kombinacji gazów oddechowych. Praktyczny układ zaworu i manometru czyni obsługę
łatwą do nauczenia i nauki.
Dla powietrza kompatybilnego tlenowo (OCA), zalecamy stosowanie regulatora powietrza Puracon lub dodatkowego filtra zamontowanego
na panelu.
Naścienne panele do bezpiecznego i łatwego mieszania gazów według ciśnień cząstkowych. Wszystkie wloty gazowe są wyposażone w
zawory odcinające, zawory zwrotne i ograniczniki przepływu. Ciśnienie gazu tlen/hel można odczytać na poszczególnych manometrach
bez konieczności otwierania zaworów, co umożliwia efektywne kaskadowe przejście gazu w sposób łatwy i szybki. Konstrukcja paneli
została zatwierdzona przez rygorystyczną niemiecką organizację TÜV jako odpowiednia do zastosowania w układach Nitrox, Trimix i Heliox.
Panele mają zdejmowaną tylną pokrywę, która sprawia, że montaż naścienny jest bardzo prosty i jest malowana proszkowo na kolor RAL
6026. Wszystkie przewody i połączenia są ze stali nierdzewnej i zapewniają lata bezproblemowej obsługi i bezpiecznego przepływu gazu.
Zawory są jakości przemysłowej.
Dane techniczne panelu Nitrox Classic
>> 2 wloty na tlen/hel z manometrami, przyłącza rurowe 6 mm
>> 1 wlot na OCA, przyłącze rurowe 8 mm
>> 1 wylot gazu odpowietrzenia, przyłącze rurowe 6 mm
>> Obudowa analizatora tlenu/czujnika, ciśnienie i przepływ gazu redukowane
>> 1 wąż napełniający z przyłączem butli według wyboru
>> Maksymalnie 3 dodatkowe węże do napełniania mogą być podłączone
Dane techniczne Nitrox Pro Panel
>> 3 wloty na tlen/hel z manometrami, przyłącze rurowe 6 mm
>> Analizator tlenu Alpha 1
>> 1 wlot na OCA z manometrem, przyłącze rurowe 8 mm
>> 1 wylot gazu odpowietrzenia, przyłącze rurowe 6 mm
>> Manometr główny Ø 160 mm klasy 1.0, 0-250 bar z podziałką skali
>> Analizator tlenu Alpha 1
>> 1 wąż napełniający z przyłączem butli według wyboru
>> Do 2 dodatkowych węży może być podłączonych

Opcje
>> Filtr wlotowy czyszczący
>> Dodatkowe węże napełniające
>> Analizator Alpha 1 (panelu Nitrox Classic)
>> Analizator tlenu/helu

Dane techniczne
Nitrox Classic
Nitrox Pro

WxHxD
[mm]

Ciężar
[kg]

Maks. ciśnienie wlotowe
OCA [bar]

Maks. ciśnienie wlotowe
Tlen/hel [bar]

710 x 480 x 220
810 x 580 x 220

29
38

200
200

200
200

Nitrox /Trimix

>> Manometr główny Ø 160 mm klasy 1.0, 0-250 bar z podziałką skali 2 bar
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Systemy membranowe Nitrox
Membrana Nitrox muszą być zasilana czystym powietrzem pod niskim ciśnieniem, które może pochodzić albo z wysokociśnieniowych
zbiorników magazynowych powietrza (w połączeniu z Mixmaster HP), albo z małej sprężarki powietrza z doskonałym oczyszczaniem
przed membraną (w kombinacji z Mixmaster LP). Systemy Mixmaster różnią się nieznacznie pod względem zakresu dostawy.

Mixmaster HP
Dostępny w 2 wersjach, dużych i małych. Panele Mixmaster HP mają wlot powietrza HP do oddychania z zaworem odcinającym
i reduktorem ciśnienia, który bezpiecznie zmniejsza ciśnienie do żądanego ciśnienia wlotowego. Wersja HP posiada duży
filtr do kondycjonowania powietrza, aby zapewnić, że membrana jest zasilana powietrzem bez oleju, co zmniejsza ryzyko
zanieczyszczenia membrany.
Rozwiązanie HP ma tę zaletę, że przy użyciu czystego powietrza do oddychania zasilającego membranę zmniejsza się ryzyko
zanieczyszczenia membrany. Koszty inwestycyjne są niższe niż dla rozwiązania LP, ale koszty eksploatacji są wyższe. 2 sprężarki
HP oferują idealne rozwiązanie z redundancją dla profesjonalnych centrów nurkowych. Jeśli tylko jedna sprężarka HP jest dostępna,

Nitrox /Trimix

wtedy będzie konieczna większa pojemność magazynowa.

Zbiornik wysokiego ciśnienia

Reduktor ciśnienia, membrana,

Sprężarka HP (szczelny wlot gazu)

analizator i zbiornik

i węże napełniające

Nitrox / Trimix
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Systemy membranowe Nitrox
Systemy membranowe Nitroxsą oparte na specjalnym półprzepuszczalnej "filtrze"zwanym membraną. Membrana jest zasilana bardzo czystym
powietrzem o niskim ciśnieniu. Powietrze jest rozdzielane na tlen i azot w membranie pozostawiając wyższy procent tlenu (> 28 – 40%) w gazie, który
opuszcza boki membrany oraz wyższą zawartość azotu (> 90 – 99%) w gazie opuszczającym górną część membrany.
Zdolność przepustowa membrany jest równa produkcji nitroxu. Jest on następnie sprężany w odpowiedniej sprężarce wysokociśnieniowej (HP), ilość
nitroxu musi być większa niż zdolność dostarczania przez sprężarkę HP ze względu na pewne straty wewnątrz sprężarki HP.
Membrana charakteryzuje się pewnymi stratami (azotu) tak, że ilość powietrza wchodzącego do membrany jest znacznie większa niż nitroxu
opuszczającego membranę. Ten wymóg dotyczący powietrza jest najważniejszym czynnikiem przy doborze zarówno wysokości ciśnienia
magazynowania, jak i sprężarki niskiego ciśnienia, która zasila membrany, a ciśnienie wzrasta gwałtownie wraz ze wzrostem zawartości tlenu w nitroxie.
Membrany firmy L&W są dostępne w dwóch wielkościach: S i L. Membrany L mogą być zamontowane równolegle w celu wytworzenia jeszcze
większych ilości nitroxu, jeśli jest to wymagane (> 800 l / min).

Dane techniczne membrany S
Wlot
ciśnienie

28%

30%

32%

Dane te są oparte na

Tlen %
34%

36%

38%

40%

137
174
212
251
291
332
374
417

140
178
216
256
297
339
382
426

143
181
221
261
303
346
390
435

185
225
267
309
353
397
443

392
444
526
597
692
793
897

557
580
662
745
864
985
1130

998
991
1066
1190
1340
1569

Wydatek wylotowy przez membranę typu S (litr/min) w +20°C
128
163
199
235
273
311
351
391

131
167
203
240
279
318
358
400

do membrany + 20 °C.

134
170
207
246
285
325
366
408

Wymagany wydatek wlotowy powietrza przez membranę typu S (litr/min) w +20°C
4 bar
177
206
242
299
5 bar
225
256
296
357
6 bar
274
311
361
417
7 bar
324
368
427
494
8 bar
376
426
495
573
9 bar
429
487
565
654
10 bar
484
550
627
741
11 bar

543

615

715

830

1022

1304

1869

32%

Tlen %
34%

36%

38%

40%

268
274
341
348
415
425
492
503
571
584
652
666
735
751
820
838
L (litr/min) w +20°C

280
356
434
514
596
681
768
857

364
443
515
609
696
784
875

Dane techniczne membrany L
Wlot
ciśnienie

28%

30%

Wydatek wylotowy przez membranę typu L (litr/min) w +20°C
4 bar
250
256
262
5 bar
318
325
333
6 bar
387
396
406
7 bar
458
470
481
8 bar
532
545
558
9 bar
607
622
637
10 bar
685
701
718
11 bar
764
783
801
Wymagany wydatek wlotowy powietrza przez membranę typu
4 bar
5 bar
6 bar
7 bar
8 bar
9 bar
10 bar

345
438
534
633
734
838
945

401
500
608
718
833
952
1076

472
579
706
836
970
1108
1249

585
698
818
969
1124
1284
1455

768
871
1027
1172
1360
1559
1765

1093
1139
1302
1465
1700
1941
2227

1964
1950
2101
2346
2644
3097

11 bar

1062

1204

1402

1632

2012

2571

3691

Temperatura poniżej + 20 °C
zwiększa selektywność
membrany i wydajność, a także
wymagania ilości powietrza są
zmniejszone, w temperaturze
powyżej + 20 °C zwiększa się
przepuszczalność membrany
i wzrasta wydajność, a także
zapotrzebowanie na powietrze
wlotowe.

Nitrox /Trimix

4 bar
5 bar
6 bar
7 bar
8 bar
9 bar
10 bar
11 bar

temperaturze wlotu powietrza
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Akcesoria

Przyłącza do napełniania

Akcesoria

Powietrze DIN 477 200 bar

232 bar / 3400 psi

002299

1)

Powietrze DIN 477 200 bar przeciwskrętny

232 bar / 3400 psi

002303

1)

Powietrze DIN 477 300 bar

300 bar / 4500 psi

002300

Powietrze DIN 477 300 bar przeciwskrętny

300 bar / 4500 psi

002304

Powietrze DIN 477 300 bar 360° przyłącze obrotowe

300 bar / 4500 psi

1)

Powietrze INT/Yoke do akwalungu

232 bar / 3400 psi

002306

Powietrze CGA 346

200 bar / 3000 psi

000706

000705

1)

Powietrze CGA 347

300 bar / 4000 psi

000704

000703

1)

Powietrze NF E 29-662

232 bar / 3400 psi

0006952)
0002763)

0013782)
0002763)

1)

Powietrze NF E 29-662 przeciwskrętny

232 bar / 3400 psi

0007012)
0002763)

Powietrze NF E 29-663

300 bar / 4500 psi

0006982)
0002773)

0013772)
0002773)

1)

Powietrze NF E 29-663 przeciwskrętny

300 bar / 4500 psi

0007022)
0002773)

Powietrze Spasciani

200 bar / 3000 psi

002251

Nitrox

Draeger M24 x 2.0 prEN144

200 bar / 3000 psi

001381

Nitrox

M26 x 2.0 - 250 bar

250 bar / 3675 psi

0016882)
0036573)

Nitrox

M26 x 2.0 - 350 bar

350 bar / 5000 psi

0016882)
0003763)

O2

G3/4“DIN 477

200 bar / 3000 psi

004295

1) Na żądanie 2) Kółko ręczne,

3) Króciec napełniający

002297

002301 003131

002298

002302 002305

1)

001407

8 x 2.5 mm dla
przyłączy rurowych

M16 x 1.5mm dla
zaworów krzyżowych

Maks. WP

G1/4” dla dźwigniowych zaworów napełniających (-2005)

OPis

G1/4” dla węża
tlenowego

Gaz

M16x1.5 mm dla zaworu napełniającego
węża/dźwigniowego
sprężarki HP

Przyłącza do napełniania dla SCBA i butli do nurkowania zgodne z normami narodowymi/międzynarodowymi.

002307

Akcesoria
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Zawory napełniające

Numer zamówienia

P max.
Zastosowanie

Montaż

Zestaw naprawczy /
narzędzia specjalne / tłumik

Krzyżowy zawór napełniający bez manometru
Yoke:
003686
DIN 200: 003684
DIN 300: 003685

350 bar
Zawór napełniający z
osobną śrubą odpowietrzającą

Zawór napełniający bez mano- Zestaw naprawczy: 002294
metru do węża z przyłączem
obrotowym.
(Przyłącze standardowe 8S)

Krzyżowy zawór napełniający z manometrem
Yoke:
003689
DIN 200: 003687
DIN 300: 003688

350 bar
Zawór napełniający z
osobną śrubą odpowietrzającą

Zawór napełniający z mano- Zestaw naprawczy: 002294
metrem do węża z przyłączem
obrotowym.
(Przyłącze standardowe 8S)

Zawór przelewowy z odpowietrzaniem
DIN 200: 009327
DIN 300: 009328

350 bar
Gwint przyłącza 009327:
Zawór przepustowy z manometrem i odpowietrze- 2 x DIN 200 (5/8“)
niem do podłączenia dwóch butli
Gwint przyłącza 009328:
2 x DIN 300 (5/8“)

Zestaw naprawczy: 002294

Zawór z napędem ręcznym bez odpowietrzania
350 bar.
Standardowy zawór 2/1 drogowy, Wlot i wylot
G¼” do otwierania, zamykania przepływu przez
rurociągi do butli magazynujących

001477

Dla paneli o średnicy
otworu 33 mm

Dolne gniazdo: 000571
Trzpień i łożysko górnego
zaworu:
000573

Dla paneli o średnicy
otworu 33 mm

Dolne gniazdo: 000572
Trzpień i łożysko górnego
zaworu:
000574
Zestaw tłumika: 002896

Zawór z napędem ręcznym samoodpowietrzający

Zawór napełniający z dźwignią samoodpowietrzający
200 bar: 002449
300 bar: 002450

350 bar
Standardowy zawór 2/1 drogowy, wlot G¼” i
wylot M16 x 1.5 mm, samoodpowietrzenie na
rurociągu wylotowym do paneli do napełniania

Montaż paneli wewnątrz profilu Zestaw naprawczy mały: 002451
90 ° mocowanego 4 śrubami, Zestaw naprawczy duży: 002452
odpowietrzenia w panelu
Zestaw narzędzi: 002453
Tłumik: 000580

Zawór napełniający z dźwignią samoodpowietrzający (do 2005)
Już
niedostępny

350 bar
Standardowy zawór 2/1 drogowy, wlot i wylot
G¼”, samoodpowietrzenie na rurociągu wylotowym do paneli do napełniania

Montaż paneli wewnątrz profilu Zestaw naprawczy: 000576
90 ° mocowanego 4 śrubami, Narzędzie specjalne: 000575
Tłumik: 000580
odpowietrzenia w panelu
(dostępność ograniczona)

Zawór napełniający z dźwignią samoodpowietrzający
Już
niedostępny

350 bar.
Standardowy zawór 2/1 drogowy, wlot z gwintem
G¼” i wylot z gwintem zewnętrznym M16 x 1.5
mm, samoodpowietrzenie na rurociągu wylotowym
do paneli do napełniania z wężami

Zestaw naprawczy: 000576
Panel montowany
z otworem Ø 23 mm na tłumik Narzędzie specjalne: 000575
zintegrowany z odpowietrzeniem

Zawór napełniający z dźwignią, samoodpowietrzający
Już
niedostępny

350 bar
Standardowy zawór 2/1 drogowy, wlot G¼”
i M16 x 1,5 mm wylot, samoodpowietrzający,
na rurociągu wylotowym do napełniania

Pionowy montaż panelu z
zaciskiem U

Zacisk U: 001826
Zestaw naprawczy mały:
001834
Zestaw naprawczy duży:
001836

Akcesoria

350 bar
Standardowy zawór 2/1 drogowy, wlot i wylot
G¼”, samoodpowietrzenie na rurociągu wylotowym do paneli do napełniania

001476
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Złączki
Nr zamówienia

Od

Do

Materiał

000684

DIN 200 bar G5/8“ wewnętrzny

G1/4“ wewnętrzny

Stal nierdzewna

000683

DIN 300 bar G5/8“ wewnętrzny

G1/4“ wewnętrzny

Stal nierdzewna

001496

DIN 200 bar G5/8“ wewnętrzny

G1/4“ wewnętrzny z

Stal nierdzewna

M22 x 1,5mm zewnętrzny

DIN 300 bar G5/8“ wewnętrzny

G1/4“ wewnętrzny z
M22 x 1,5mm zewnętrzny

Stal nierdzewna

000685

DIN 200 bar G5/8“ zewnętrzny

G1/4“ wewnętrzny

Mosiądz

000686

DIN 300 bar G5/8“ zewnętrzny

G1/4“ wewnętrzny

Mosiądz

000214

DIN 200 bar G5/8“ wewnętrzny

INT/Yoke A – przyłącze zaciskowe

Mosiądz chromowany

001478

DIN 200 bar G5/8“ wewnętrzny
(do przyłączy przeciwskrętnych,
stara wersja)

INT/Yoke A – przyłącze zaciskowe

Mosiądz chromowany

001479
DIN 200 bar G5/8“ wewnętrzny
(do przyłączy prze ciwskrętnych,
nowa wersja z pinem)

INT/Yoke A – przyłącze zaciskowe

Mosiądz chromowany

Akcesoria

001497

002903

2 x DIN 300 bar G5/8“ wewnętrzny

G1/4“ wewnętrzny

Stal nierdzewna

003096

W28.8 x 1/142 gwint stożkowy
DIN 477

G1/4“ wewnętrzny

Mosiądz

Akcesoria
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Zawory bezpieczeństwa
Zawory bezpieczeństwa są dostępne dla różnych ciśnień, jako zabezpieczenie ciśnienia końcowego sprężarek HP i instalacji lub w celu
zapobiegania uszkodzeniom w obszarze międzystopniowym lub uszkodzeniom elementów niskiego/średniego ciśnienia.

Nastawy ciśnienia

Przyłącze

100 - 350 bar
225 bar
330 bar
Podstawa dla SV

Specjalne mocowanie
Specjalne mocowanie
2 x G 1/4“

100 - 350 bar
225 bar
330 bar
Podstawa dla SV

TÜV
000553
000556
000233

CE
001814
001816
000233

Bez badań typu
000558
000560
000231

G 3/8“
G 3/8“
1 x G 3/8“
2 x G 1/4“

G3/8“

8 - 110 bar

Certyfikat / Numer zamówienia

Bez badań typu

Sygnalizatory ciśnienia i czujniki

od 0 do 600 bar.
Nastawa
ciśnienia
dostępna
0 - 10 bar
0 - 350 bar
0 - 600 bar

0 - 1,6 bar
0 - 6 bar
0 - 10 bar
0 - 60 bar
0 - 100 bar
0 - 400 bar

Numer zamówienia Przyłącze

Działanie

000636
000203
001512

G1/4“ wewnętrzny

Sygnalizator otwiera się przy ciśnieniu nastawy

000635
004840
002141
002142
003888
002143

G1/4“ zewnętrzny

Czujnik elektroniczny
wejście 14-30V DC,
wyjście 0-10 V DC

Akcesoria

Szeroka gama sygnalizatorów ciśnienia analogowych i elektronicznych czujników ciśnienia jest dostępna dla ciśnień w zakresie
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Części zamienne

Wkłady filtra
Wkłady filtra są dostępne w różnych wersjach i dla różnych gazów
oraz zastosowań.

Zastosowania
Powietrze do oddychania zgodne z EN 12021
Powietrze do oddychania zgodne z EN 12021 i
dodatkowa filtracja CO/CO2
Usuwanie oleju < 0.1 mg/m³ (zastosowanie do azotu / helu)
Suszenie < 15 mg/m³
Naturalne suszenie gazu i usuwanie oleju

Numer zamówienia
(stary nr zamówienia)

Ø / Długość
[mm]

Objętość [m3] w
Obudowa sprężarki / filtra

20° C*

35° C*

Części zamienne

Powietrze do oddychania zgodne z EN 12021
000644

45 / 200

LW 100 E / E1 ECO / LW 100 E / E1

108

32

001375
(LW160/190154)

48 / 165

LW 160 E / E1 / LW 170 E Nautic

180

54

001374
(LW225/245154)

48 / 210

LW 200 E Nautic / LW 225 E

200

60

000002
(4508005)

62 / 355

LW 210/230/260/280/320 E,
LW 210/230/260/280/320 ES
LW 230/280/320/450/570 E Compact
LW 300 E / LW 450 E / LW 300 ES II / LW 450 ES II
LW 320 E Nautic / LW 320 E MC / LW 400 E MC
Obudowa filtra 1,7 litra

900

270

000003
(8022)

62 / 575

LW 300 ES / LW 450 ES
LW 300 ES II (jako opcja) / LW 450 ES II (jako opcja)
LW 570 E / LW 570 ES / LW 720 E / LW 1300 E
Obudowa filtra 2,3 litra

1200

360

Powietrze do oddychania zgodne z EN 12021 i dodatkowa filtracja CO/CO2
002309

45 / 200

LW 100 B ECO / LW 100 B

86

26

001463
(LW160/190154K)

48 / 165

LW 170 D Nautic / LW 190 B

150

45

001464
(LW225/154K)

48 / 210

LW 245 B

166

50

001459
(4508005K)

62 / 355

LW 300 D MC
LW 320 B Nautic AL
LW 320 B MC / LW 400 B MC
LW 450 D Basic / LW 450 D
Obudowa filtra 1,7 litra

750

225

001461
(4508022K)

62 / 575

LW 570 D
Obudowa filtra 2,3 litra

1000

300

* Temperatura obudowy filtra

Części zamienne
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Wkłady filtra
Numer zamówienia
(stary nr
zamówienia)

Ø / Długość
[mm]

Obudowa sprężarki / filtra

Wydajność

Usuwanie oleju / zapachów < 0,1mg/m3 (zastosowania dla azotu / helu / mixmaster)
002310

45 / 200

LW 100 E, LW 100 E1, LW 100 B

001466
(4508005B)

62 / 355

Wkład z węglem aktywnym do obudowy filtra 1,7 litra

001467
(3790)

62 / 575

1)
Wkład z węglem aktywnym do obudowy filtra 2,3 litra

Suszenie tylko powietrza/gazów szlachetnych < 15 mg/m3
002311

45 / 200

LW 100 E, LW 100 E1, LW 100 B

001460

62 / 355

Wkład z suszącym sitem molekularnym do obudowy 1,7 litra

001462
(8022A)

62 / 355

Wkład z suszącym sitem molekularnym do obudowy 2,3 litra

1)

Filtr CNG (suszenie i usuwanie oleju)
001468
(8070)

62 / 355

Wkład z suszącym sitem molekularnym do obudowy 2,3 litra

1)

1) Wydajność zależy od jakości gazu wlotowego i warunków pracy, należy zapoznać się z instrukcją obsługi

Olej
Zadaliśmy sobie wiele trudu, testując różne kompozycje olejów do naszych sprężarek.
Niewielkie osadzanie się węgla i doskonałe właściwości smarne były najważniejsze w rozwoju

Typ oleju

Nr zam. nowego (starego)

Ilość

Całkowiciesyntet.dla wysokociś.spręż.pow.do oddychania(HP) 000001 (4509001)

1 litr

Mineralny olej silnikowy do silników spalinowych

500 ml

000004 (4509003)

Filtry wlotowe
Filtr wlotowy jest niezbędny do zapewnienia odpowiedniej żywotności sprężarki; unika się
uszkodzenia zaworów, tłoków i otworów butli przez cząsteczki brudu. Dostępne są filtry
do różnych sprężarek.
Numer zamówienia filtra na wlocie – nowy (stary)

Sprężarka

001708

LW 100 / od 2009: LW 200/225/245

000119 (LW160/190123)

LW 160/170/190/ do 2009: LW 200/225/245

000170 (4507017)

LW 210/230/260/280/300/450/570/720

002662 (1820)

LW 1300

Części zamienne

naszych olejów do sprężarek.

Części zamienne
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Zestawy serwisowe
Zestawy serwisowe zawierają wszystkie wymagane części do konserwacji zgodnie
z wymaganiami fabrycznymi. Stosowanie zestawów serwisowych L&W zapewnia,
że wszystkie wymagane zamówione elementy będą wymienione oraz daje pewność,
że wszystkie części są zawarte w zamówieniu. Zestawy serwisowe obejmują,
w zależności od modelu, takie części do konserwacji, jak O-ringi, filtr spiekany, filtr
wlotowy, paski klinowe, tłumiki, zawory wlotowe i wylotowe, uszczelnienia zaworów
i olej sprężarkowy.

Sprężarki mobilne
Numer zamówienia / liczba godzin pracy
Sprężarka

Hz

500 godz.

1000 godz.

50 / 60

006709 / 006710

003604 / 006711

-

009399 1) / 006712 2)

009400 1) / 006713 2)

50 / 60

006766 / 006767

003963 / 006768

LW 170 E / D

-

006883

006884

LW 190 B

-

006769

005904

LW 200 Nautic (nowa wersja od 2008)

50 / 60

007947 / 009292

007949 / 009293

LW 200 Nautic (stara wersja do 2008)

50

007950

007951

LW 225 E (stara wersja do 2007)

50 / 60

006770 / 006769

003950 / 003066

LW 225 E (nowa wersja od 2008)

50 / 60

006771 / 006772

006629 / 006773

LW 245 B (stara wersja do 2007)

-

006770

003950

LW 245 B (nowa wersja od 2008)

-

006771

006629

LW100 E ECO / E1 ECO i LW100 E / E1
LW 100 B ECO i LW 100 B
LW 160 E

Części zamienne

1)

Sprężarka z silnikiem Briggs&Stratton

2).

Sprężarka z silnikiem Honda

Sprężarki mobilne - seria MC
Numer zamówienia / liczba godzin pracy
Sprężarka

Hz

1000 godz.

2000 godz.

4000 godz.

LW 300 D MC

-

009250

009260

009261

LW 320 B MC

-

008998

009000

009002

LW 320 E MC

50 / 60

008719 / 008720

008723 / 008724

008727 / 008728

LW 400 B MC

-

008999

009001

009003

LW 400 E MC

50 / 60

008721 / 008722

008725 / 008726

008729 / 008730

Części zamienne
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Zestawy serwisowe
Sprężarki kompaktowe
Numer zamówienia / liczba godzin pracy
Sprężarka

Hz

1000 godz.

2000 godz.

4000 godz.

LW 230 E Compact

50 / 60

004656 / 006757

005168 / 006758

-

LW 280 E Compact

50 / 60

004329 / 004656

003921 / 005168

-

LW 320 E Compact

50 / 60

004329 / 004656

003921 / 006754

-

LW 450 E Compact

50 / 60

003841 / 006718

-

003834 / 006719

LW 570 E Compact

50 / 60

005166 / 006825

002272 / 006736

004029 / 006737

Sprężarki stacjonarne
Numer zamówienia / liczba godzin pracy
Sprężarka

1000 godz.

2000 godz.

4000 godz.

LW 230 E

50 / 60

004656 / 004656

005168 / 005168

-

LW 280 E

50 / 60

004329 / 004656

003921 / 005168

-

LW 300 E

50

006718

-

006719

LW 320 E

50 / 60

006751 / 004656

006752 / 006754

-

LW 320 E AL Nautic

50 / 60

006753 / 006755

006754 / 006756

-

LW 320 B AL Nautic

-

006753

005469

-

50 / 60

003841 / 006718

-

003834 / 006719

-

003843

-

003837

LW 570 E

50 / 60

005166 / 006825

002272 / 006736

004029 / 006737

LW 570 D

-

004030

002357

006828

LW 720 E (z końcowym separatorem 1,7 l do 06/2011)

50

003954

006814

005171

LW 720 E (z końcowym separatorem 0,8 l od 06/2011)

50

006815

006816

006817

LW 1300 E (z końcowym separatorem 1,7 l do 06/2011)

-

003876

006818

004271

LW 1300 E (z końcowym separatorem 0,8 l od 06/2011)

-

006819

006820

006821

LW 450 E
LW450 D Basic / LW450 D

Ciche sprężarki
Numer zamówienia / liczba godzin pracy
Sprężarka

Hz

1000 godz.

2000 godz.

4000 godz.

LW230 ES

50 / 60

006749 / 004656

006750 / 005168

-

LW280 ES

50 / 60

004970 / 006749

003920 / 006750

-

LW 300 ES

50

006718

-

006719

LW 300 ES II

50 / 60

008621 / 008617

-

008622 / 008618

LW320 ES

50 / 60

004970 / 006749

003920 / 006750

-

LW450 ES

50 / 60

003841 / 006718

-

003834 / 006719

LW 450 ES II

50 / 60

008619 / 008621

-

008620 / 008622

LW570 ES

50 / 60

006826 / 006827

004068 / 006738

005167 / 006739

Części zamienne
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Lenhardt & Wagner

Certyfikat jakości dla L&W
Firma L&W dostarcza sprężarki wysokiego

ciśnienia

Sieć L&W

i komplementarne moduły do oczyszczania, magazynowania

We wszystkich częściach świata nasi klienci doceniają naszą

i napełniania dla powietrza do oddychania. Najwyższa jakość

rzetelność i mają nasze pełne wsparcie. Nasze produkty

i ciągły rozwój oraz doskonalenie produktów są naszym

zapewniają maksymalną trwałość i łatwość konserwacji.

najważniejszym celem w realizacji codziennych zadań. Dlatego

Niskie koszty obsługi i doskonały stosunek ceny do jakości są

standardowo spełniamy wszelkie wymogi UE i posiadamy

oczywistą cechą produktów L&W. Dzięki naszej ogólnoświatowej

certyfikat ISO 9001: 2000. Na żądanie, nasze produkty mogą

sieci dealerskiej nasi klienci zawsze mogą liczyć na doskonałą

być certyfikowane przez inne organizacje, takie jak TÜV,

obsługę i znakomite wsparcie. Specjalną ofertą firmy L&W

Germanischer Lloyd, DNV, GOST, UDT lub ABS.

są indywidualne sesje treningowe, które są prowadzone
w specjalnie wyposażonych ośrodkach szkoleniowych w naszej

W dziedzinie zasilania powietrzem obsługujemy szeroką

firmie. Podczas tych szkoleń nasi klienci uczą się prawidłowego

gamę użytkowników, takich jak strażacy w akcji, sportowych

wykorzystania i niezależnej konserwacji naszych produktów.

i profesjonalnych nurków. Klienci muszą być w stanie zaufać
bezwarunkowo skuteczności działań w zakresie jakości
i bezpieczeństwa naszych produktów.
Nasi pracownicy są świadomi swoich obowiązków i mają
za zadanie dotarcie z wiedzą i doświadczeniem na ogromny
obszar rynku. Dzięki ciągłej wewnętrznej kontroli jakości mamy
do czynienia z nowymi wyzwaniami każdego dnia.

Lenhardt & Wagner

Seminaria / kursy szkoleniowe w L&W
Na naszych kursach szkoleniowych uczymy podstaw

Seminarium na temat sprężarek

odpowiedzialnej i rzetelnej obsługi naszych sprężarek i urządzeń

Maks. 24 osoby, czas trwania: ok. 7 godz.

napełniających. Otrzymacie Państwo praktyczne umiejętności,

W czasie tego seminarium zostaną omówione teoretycznie

które pozwolą rozwinąć swoje umiejętności w zakresie

następujące zagadnienia:

technologii sprężania i klimatyzacji.
Wszyscy uczestnicy otrzymają świadectwo uczestnictwa.
Udział w szkoleniach pozwala na regularne szkolenia personelu
zgodnie z przepisami BG.
W przypadku pytań dotyczących naszych szkoleń, prosimy
o kontakt:
Lenhardt & Wagner GmbH
Pani Ina Weinzierl

Technologia sprężarek, konserwacja, rozwiązywania problemów
Informacje prawne
Klimatyzacja i badania jakości powietrza
Produkcja i użytkowanie Nitrox
Seminarium obejmuje również instrukcje napełniania butli
pod wysokim ciśnieniem.
Seminarium na temat technologii
Maks. 8 osób Czas trwania: 2 dni
Organizowany kurs jest praktyczny, a uczestnictwo
w "Seminarium na temat sprężarek" jest wymagane jako

An der Tuchbleiche 39
68623 Hüttenfeld / Germany
Phone: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -16
Fax: +49 (0)62 56 / 8 58 80 -14
eMail: iweinzierl@lw-compressors.com

podstawa wiedzy.
Kurs obejmuje następujące zagadnienia:
Przypomnienie podstawowych umiejętności
Rozwiązywanie problemów ze sprężarką
Demontaż i montaż bloku sprężarki
Wdrożenie systemu wysokiego ciśnienia
Opcje ustawień sprężarki
Naprawa urządzeń napełniających na sprężarce i paneli
do napełniania
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Aktualności 2016
Nowe, ciche sprężarki o wydajności 300 – 700 l/min charakteryzują się solidną konstrukcją i wysoką sprawnością oraz zapewniają
doskonały stosunek jakości do ceny.
Nowy system odwadniania jest bardzo skuteczny, oddzielane są wszystkie cząstki ciekłe w układzie filtrów wstępnych
i w ten sposób osiąga się przedłużenie okresu eksploatacji wkładu filtra.

Izolacja akustyczna jest także izolacją cieplną zapewniającą cichą pracę sprężarki,
a utrzymanie jej w niskiej temperaturze jest ostatecznym celem. W przypadku serii
3

ES mamy wzorcową izolacje i wzorcowe chłodzenie. Widok przekroju obudowy
sprężarki serii ES przedstawia jej główne elementy.
1. Drugi wentylator zapewnia dodatkowy ciąg dla przepływu powietrza
chłodzącego przez obudowę.
2. Dodatkowe wymienniki ciepła stopnia końcowego są pierwszym elementem
na drodze przepływu powietrza chłodzącego do obudowy.

1

3. Pośrednie panele wyłożone izolacją dźwiękową zapobiegają bezpośredniej
3
2

emisji fal dźwiękowych z obudowy, absorbując większość energii dźwięku.

Lenhardt & Wagner

Uwagi
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L&W – World Wide
Nasza globalna sieć dealerów i centrów serwisowych.

Sprężarki | Oczyszczanie | Magazynowanie | Panele napełniające | Nitrox/Trimix
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Lenhardt & Wagner GmbH
An der Tuchbleiche 39
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eMail: service@lw-compressors.com
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