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TECHNICAL

Trafny wybór, ze wzglêdu na wzrastaj¹c¹ potrzebê uzyskiwania czystego powietrza spowodowan¹ postêpuj¹c¹ automatyzacj¹ w
zak³adach produkcyjnych oraz stosowaniem coraz bardziej wyrafinowanych urz¹dzeñ.

6WYMIENNIK POWIETRZEPOWIETRZE
o wydajnej wymianie ciep³a i
niewielkich stratach

22 OBUDOWA
stal nierdzewna
wyprofilowana termicznie

5 SEPARATOR
KONDENSATU O
WYSOKIEJ
SPRAWNOŒCI

4 PAROWNIK
o wydajnej wymianie ciep³a i
niewielkich stratach.

kg

1

1
3

3

mm

bar

psi

m /min

m /h

cfm

V/Hz/Ph

DLA*

L

B

H

Kg

MDX 400

13

188

0,350

21

12,4

130

W

230/50/1

3/4”

350

497

450

19

MDX 600

13

188

0,600

36

21,2

160

230/50/1

3/4”

350

497

450

19

MDX 900

13

188

0,850

51

30,0

180

MDX 1200

13

188

1,200

72

42,4

220

v

230/50/1

3/4”

350

497

450

20

230/50/1

3/4”

350

497

450

25

20 PANEL STEROWANIA

MDX 1800

13

188

1,825

110

64,4

290

230/50/1

3/4”

350

497

450

27

do sterowania i kontroli
obejmuj¹cy:
wskaŸnik punktu rosy,
wy³¹cznik start / stop,
sygnalizacjê ostrzegaj¹c¹ o
przegrzaniu.

MDX 2400

13

188

2,350

141

83,0

610

230/50/1

1”

370

500

764

44

MDX 3000

13

188

3,000

180

106

670

230/50/1

1”

370

500

764

44

MDX 3600

13

188

3,600

216

127

790

230/50/1

11/4”

460

560

789

53

460

560

789

60

7 SEPARATOR
KONDENSATU o wysokiej
skutecznoœci.

2 SKRAPLACZ
ch³odzony powietrzem,
odpowiednio dopasowany,
o wydajnej wymianie
ciep³a.

1 SPRÊ¯ARKA CZYNNIKA
CH£ODNICZEGO
napêdzana silnikiem
elektrycznym, ch³odzona
czynnikiem ch³odniczym oraz
zabezpieczona przed
przegrzaniem.

3 SILNIK WENTYLATORA
IP 54, przeznaczony do
ch³odzenia skraplacza.

18 + 19 SPUST
KONDENSATU
w wyposa¿eniu
standardowym z
elektromagnetycznym
zaworem czasowym.
W serii DX dostêpny jest na
zamówienie EKOLOGICZNY
SPUST KONDENSATU typu
ECD, zapobiegaj¹cy stratom
sprê¿onego powietrza.

( according to ISO 7183 and Cagi Pneurop PN8NTC2 )

DATA

Type

MDX - DX

MDX 4100

13

188

4,100

246

145

870

1

230/50/1

1 /4”
1

MDX 5200

13

188

5,200

312

184

1120

230/50/1

1/”

460

560

789

65

MDX 6500

13

188

6,500

390

230

1190

230/50/1

11/4”

580

590

899

80

4

1

MDX 7700

13

188

7,700

462

272

1440

230/50/1

1 /4”

580

590

899

80

DX 100

16

232

9,900

594

350

1867

230/50/1

21/2”

795

990

925

160

DX 120

16

232

12,000

720

424

1940

230/50/1

21/2”

755

975

925

165

DX 140

16

232

13,900

835

491

2340

400/50/3

21/2”

755

975

925

170

DX 200

16

210

20,000

1200

706

3790

400/50/3

3”

955

1220

1295

303

DX 240

14,5

210

24,000

1440

848

4290

400/50/3

3”

955

1220

1295

303

DX 300

14,5

210

30,000

1800

1060

5290

400/50/3

3”

955

1220

1295

345

DX 350

14,5

210

35,000

2100

1237

5890

400/50/3

3”

955

1220

1295

345

UWAGI:
WARUNKI
-

ODNIESIENIA:
CIŒNIENIE
TEMPERATURA WLOTOWA
TEMPERATURA ZEWNÊTRZNA
PUNKT ROSY

Opcje MDX:
- Obejœcie
- Zestaw Filtrów
- Oszczêdnoœæ Energii

: 7 BAR
: 35 ?C
: 25 ?C
: + 3 OC +/- 1

H

12 ZAWÓR OBEJŒCIOWY
GOR¥CEGO GAZU,
areguluje stopieñ ch³odzenia
w zale¿noœci od obci¹¿enia,
eliminuj¹c zamarzanie
kondensatu.

Na rysunku: DX 140 z ECD

17 FILTR zbieraj¹cy
zanieczyszczenia chroni¹cy
spust kondensatu.

21 wytrzyma³a
13 FILTR CH£ODNICY

PODSTAWA noœna.

WARUNKI GRANICZNE:
Ciœnienie : 13 bar (seria MDX)
: 16 bar (dla DX100 ÷ DX200)
: 14,5 bar (dla DX240 ÷ DX350)
Temperatura na wlocie
: 55 OC
Temperatura zewnêtrzna min./max: + 4 OC, + 45 OC

Opcje DX:
- Spust Kondensatu ECD
W

L

Correction factor for conditions differing from the project K = A x B x C

°C
A

Environment
temperature

25
1,00
bar
C

Operation pressure

Wylot powietrza

AIR OUTLET

(1) Sprê¿arka czynnika ch³odniczego
(2) Skraplacz
(3) Silnik wentylatora
(4) Parownik
(5) Separator kondensatu (usuwaj¹cy wilgoæ)
(6) Wymiennik powietrze - powietrze
(7) Separator czynnika ch³odz¹cego
(8) Wy³¹cznik maksymalnego ciœnienia
(9) Zawór eksploatacyjny
(10) Zawór eksploatacyjny
(11) Wy³¹cznik ciœnieniowy wentylatora
(12) Zawór obejœciowy gor¹cego gazu
(13) Filtr czynnika ch³odniczego
(14) Kapilara rozprê¿aj¹ca
(15) Zawór eksploatacyjny
(16) Termometr punktu rosy
(17) Zbiornik zanieczyszczeñ
(18) Elektromagnetyczny zawór spustu
kondensatu
(19) Regulator czasowy
(20) Panel sterowania

Wlot
AIR powietrza
INLET

SPUST
CONDENSATE
DRAIN
KONDENSATU

30
0,92

35
40
0,84 0,80

5
0,90

6
0,96

45
0,74

°C
B

Operation temperature

7
1,00

8
1,03

9
1,06

10
1,08

30
1,24

11
1,10

35
1,00

12
1,12

40
45
0,82 0,69

13
1,13

14
1,15

50
55
0,58 0,45
15
1,16

16
1,17

Skorygowan¹ wartoœæ przep³ywu otrzymujemy przez podzielenie rzeczywistego przep³ywu przez wspó³czynnik korekcyjny.
Firma zastrzega sobie prawo do ewentualnych modyfikacji ze wzglêdu na ci¹g³e ulepszanie produktów.

Zgodnie z

OSUSZACZE ZIÊBNICZE
DYSTRYBUTOR

MDX 400 - 7700

DX 100 - 350

T E C H N O L O G I A G O D N A Z A U FA N I A

MARK Polska Technika Sprê¿ania i Uzdatniania Powietrza
Al. Krakowska 61A, Sêkocin Nowy, 05-090 Raszyn
Telefon: +48 (0) 22 720 96 00 Fax: +48 (0) 22 720 96 02, E-Mail: info@mark-polska.pl, www.mark-compressors.pl

Wiele korzyœci dla Klienta
TECHNICAL

Zwarte
Kompletny system sprê¿aj¹cy i uzdatniaj¹cy powietrze, fabrycznie zmontowany, przetestowany i gotowy do u¿ytku, dziêki
swojej zwartej konstrukcji zajmuje ma³o miejsca.

DATA

(ACCORDING TO ISO 1217 AND CAGI PNEUROP PN8NTC2)

Type

kg

2
bar

psi

HP

kW m3/mim

m3/h

1

3

FM0/FMM

type

type

litres

1750 670 1750 370 MSA 5,5/8
1750 670 1750 370 MSA 5,5/10

-

-

500

-

-

500

1750 670 1750 390 MSA 7,5/8
1750 670 1750 390 MSA 7,5/10

-

-

500

-

-

500

1750 670 1750 390 MSA 7,5/13
1750 670 1750 405 MSA 11/8

-

-

500

-

-

500

1750 670 1750 405 MSA 11/10
1750 670 1750 405 MSA 11/13

-

-

500

-

-

500

2

mm

cfm dB (A)

L

W

Kg

H

type

MSA TANK 4
MSA 5,5/8 - 500
MSA 5,5/10 - 500

Ha³as ju¿ nie jest problemem.
Dziêki sprawdzonym sprê¿arkom MSA, które pracuj¹ nie
wytwarzaj¹c drgañ i posiadaj¹ specjalnie zaprojektowany
przep³yw powietrza ch³odz¹cego, obni¿ono poziom
ha³asu do jedynie
63 / 65 dB(A)
Pozwala to na instalowanie tych sprê¿arek w
bezpoœrednim s¹siedztwie stanowisk pracy i biur.

110
100
85
75

8 116 10 7,5 1,120 67,2 39,6

64
64

MSA 7,5/13 - 500

13 188 10 7,5 0,790 47,4 27,9

64

40

11 1,620 97,2 57,2

63

10 145 15

11 1,400 84,0 49,5

63

MSA 11/13 - 500

13 188 15

11 1,210 72,6 42,8

63

8 116 20

15 2,000 120,0 70,7

65

-

500

10 145 20

15 1,790 107,4 63,3

65

1750 670 1750 410 MSA 15/8
1750 670 1750 410 MSA 15/10

-

MSA 15/10 - 500

-

-

500

MSA 15/13 - 500

13 188 20

15 1,470 88,2 51,9

65

1750 670 1750 410 MSA 15/13

-

-

500

116 7,5 5,5 0,790 47,4 27,9

64

1750 670 1750

410 MSA 5,5/8

DSX900

20

500

145 7,5 5,5 0,630 37,8 22,3

64

1750 670 1750

410 MSA 5,5/10 DSX900

20

500

116 10 7,5 1,120 67,2 39,6

64

1750 670 1750

435 MSA 7,5/8

DSX1200

20

500

145 10 7,5 1,000 60,0 35,3

64

1750 670 1750

435 MSA 7,5/10 DSX1200

20

500

188 10 7,5 0,790 47,4 27,9

64

1750 670 1750

435 MSA 7,5/13 DSX1200

20

500

116 15

11 1,620 97,2 57,2

63

1750 670 1750

455 MSA 11/8

DSX1800

20

500

145 15

11 1,400 84,0 49,5

63

1750 670 1750

455 MSA 11/10

DSX1800

20

500

188 15

11 1,210 72,6 42,8

63

1750 670 1750

455 MSA 11/13

DSX1800

20

500

116 20

15 2,000 120,0 70,7

65

1750 670 1750

460 MSA 15/8

DSX1800

20

500

145 20

15 1,790 107,4 63,3

65

1750 670 1750

460 MSA 15/10

DSX1800

20

500

188 20

15 1,470 88,2 51,9

65

1750 670 1750

460 MSA 15/13

DSX1800

20

500

MSA 15/8 - 500

8
MSA 5,5/10 - 500 D 10
8
MSA 7,5/8 - 500 D
MSA 7,5/10 - 500 D 10
MSA 7,5/13 - 500 D 13
8
MSA 11/8 - 500 D
MSA 11/10 - 500 D 10
MSA 11/13 - 500 D 13
8
MSA 15/8 - 500 D
MSA 15/10 - 500 D 10
MSA 15/13 - 500 D 13
MSA 5,5/8 - 500 D

dB (A)

Ekonomiczne
Sterownik ES 3000 umo¿liwia:
sterowanie wszystkimi operacjami,
kontrolê i regulacjê urz¹dzenia,
monitorowanie nieprawid³owoœci,
zatrzymanie sprê¿arki w przypadku awarii,
podgl¹d parametrów pracy,
redukcjê kosztów energii
= WIÊKSZY ZYSK
redukcjê zu¿ycia energii
= BARDZIEJ PRZYJAZNE
ŒRODOWISKU

8 116 15

MSA 11/10 - 500

MSA DRY 4

63/65
20

64

10 145 10 7,5 1,000 60,0 35,3

MSA 11/8 - 500
130

64

MSA 7,5/10 - 500

MSA 7,5/8 - 500

Ciche

8 116 7,5 5,5 0,790 47,4 27,9
10 145 7,5 5,5 0,630 37,8 22,3

Okres pracy w odci¹¿eniu w funkcji zapotrzebowania na sprê¿one powietrze (= oszczêdnoœæ energii)

(1) Równie¿ dostêpne ze zbiornikiem 340 l
(2) Ró¿nice dla zbiornika 340 l:
masa zmniejszona o 35 kg
szerokoœæ zmniejszona o 20 mm
wysokoœæ zmniejszona o 65 mm
(3) Na zamówienie, MSA DRY mo¿e zostaæ wyposa¿ony w osuszacz przystosowany do ekstremalnych warunków
(4) Równie¿ dostêpna wersja ze zmienn¹ prêdkoœci¹ obrotow¹ (oprócz 5,5 kW)
Wymiary i masy nie uwzglêdniaj¹ opakowania
H

£atwa obs³uga

Nasze produkty s¹ nieustannie ulepszane. W zwi¹zku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów urz¹dzeñ.

- Trzy ³atwo demontowane czêœci obudowy umo¿liwiaj¹
dostêp do wszystkich elementów sprê¿arki,
- widoczny z zewn¹trz wskaŸnik poziomu oleju,
- ³atwo dostêpne elementy wewnêtrzne u³atwiaj¹
czynnoœci eksploatacyjne.

W

L

Zgodnie z

SPRÊ¯ARKI

£atwy transport

Dystrybutor

ŒRUBOWE

MSA Tank Dry 5,5 - 7,5 - 11 - 15 kW

Dziêki zwartej konstrukcji, ma³ym wymiarom i specjalnie
zaprojektowanej podstawie, sprê¿arka z ³atwoœci¹ mo¿e
byæ transportowana standardowym wózkiem wid³owym.
Mobilnoœæ urz¹dzenia dodatkowo u³atwia instalacjê.

T E C H N O L O G I A G O D N A Z A U FA N I A
MARK Polska Technika Sprê¿ania i Uzdatniania Powietrza
Al. Krakowska 61A, Sêkocin Nowy, 05-090 Raszyn
Telefon: +48 (0) 22 720 96 00 Fax: +48 (0) 22 720 96 02, E-Mail: info@mark-polska.pl, www.mark-compressors.pl

MSC NAJWY¯SZA KLASA
TECHNICAL DATA

Wydajnoœæ

Uwaga jak¹ przywi¹zujemy do konstrukcji i wyboru
komponentów spe³niaj¹cych wymogi norm jakoœci i
ochrony œrodowiska, gwarantuje wysok¹ niezawodnoœæ
naszych produktów.

psi

HP

kW

m3/l1’

m3/h

cfm

dB (A)

V/Hz/Ph

8

116

30

22

3,930

236

139

68

400/50/3

11/4”

MSC 22/10

10

145

30

22

3,270

196

116

68

400/50/3

1

MSC 22/13

13

188

30

22

2,470

148

87

68

400/50/3

MSC 22/8

ISO 9001

W mm

H mm

Kg

1100

1390

1545

690

”

1100

1390

1545

690

11/4”

1100

1390

1545

690

1/4

L mm

8

116

40

30

4,900

294

173

69

400/50/3

1

”

1100

1390

1545

695

145

40

30

4,310

259

152

69

400/50/3

11/4”

1100

1390

1545

695

MSC 30/13

13

188

40

30

3,460

208

122

69

400/50/3

1

”

1100

1390

1545

695

8

116

50

37

6,080

365

215

70

400/50/3

11/4”

1100

1390

1545

715

MSC 37/10

10

145

50

37

5,540

332

196

70

400/50/3

1

”

1100

1390

1545

715

MSC 37/13

13

188

50

37

4,250

255

150

70

400/50/3

11/4”

1100

1390

1545

715

1/4

1/4

1/4

000
:2

8

116

60

45

7,790

467

275

71

400/50/3

1

”

1100

1390

1805

790

MSC 45/10

10

145

60

45

6,810

409

240

71

400/50/3

11/2”

1100

1390

1805

790

MSC 45/13

13

188

60

45

5,710

343

202

71

400/50/3

1

”

1100

1390

1805

790

8

116

75

55

8,630

518

305

71

400/50/3

11/2”

1100

1640

1805

810

MSC 55/10

10

145

75

55

7,800

468

275

71

400/50/3

1

”

1100

1640

1805

810

MSC 55/13

13

188

75

55

6,420

385

227

71

400/50/3

11/2”

1100

1640

1805

810

MSC 45/8

MSC 55/8

Zgodnie z

gas

10

MSC 37/8

UNI E
N

PN 8 NTC 2)

MSC 30/10

MSC 30/8

Wszystkie elementy, zw³aszcza te wymagaj¹ce okresowej
obs³ugi, umieszczone s¹ w ³atwo dostêpnych miejscach
upraszczaj¹c czynnoœci eksploatacyjne.

ISO 1217 C AGI P NEUROP

kg
bar

Eksploatacja

ACCORDANCE WITH

Type

Niezawodnoœæ

U¿ywamy jedynie elementów najwy¿szej jakoœci,
testowanych przez wiele lat. Posiadamy najnowsze linie
monta¿owe o wysokiej wydajnoœci. Komponenty wewn¹trz
urz¹dzenia
rozmieszczone
s¹
optymalnie.
Zminimalizowano równie¿ liczbê czêœci podlegaj¹cych
zu¿yciu. Wszystkie te rozwi¹zania przyczyniaj¹ siê do
uzyskania wyj¹tkowej wydajnoœci naszych maszyn.

( IN

1/2

1/2

1/2

Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian ze wzglêdu na ci¹g³e ulepszanie produktów.

Ekologia
H

1

I

EN

00

UN

Niski poziom ha³asu, wysoka wydajnoœæ oraz inteligentny
system kontroli powoduj¹, i¿ te urz¹dzenia s¹ liderami na
rynku w dziedzinie ochrony œrodowiska.

4
ISO 1

Planowe przegl¹dy serwisowe
z oryginalnymi czêœciami zamiennymi i olejem firmy MARK
W

Niezawodnoœæ
Uwaga jak¹ przywi¹zujemy do konstrukcji i wyboru komponentów spe³niaj¹cych wymogi norm jakoœci i ochrony œrodowiska,
gwarantuje wysok¹ niezawodnoœæ naszych produktów.

Wysokie
zapotrzebowanie

L

Wstrzymanie produkcji z powodu braku sprê¿onego powietrza jest bardzo kosztowne.
Mo¿na siê ustrzec tego problemu maj¹c zapasowe czêœci i materia³y eksploatacyjne w
magazynie.
W celu u³atwienia dostêpu do niezbêdnych materia³ów eksploatacyjnych, MARK oferuje ró¿ne
ZESTAWY SERWISOWE:
• ZESTAW SERWISOWY 2000 godzin:
filtr oleju, filtr powietrza
• ZESTAW SERWISOWY 4000 godzin:
ZESTAW 2000 + filtr wstêpny i filtr separatora
• ZESTAW SERWISOWY 8000 godzin:
ZESTAW 4000 + zestawy naprawcze zaworów
minimalnego ciœnienia, termostatycznego i
wlotowego.

Wysokie
zapotrzebowanie

(odci¹¿enie)

Okres pracy w odci¹¿eniu w funkcji zapotrzebowania na sprê¿one powietrze (= oszczêdnoœæ energii)

W momencie uzyskania maksymalnego ciœnienia, nawet w przypadku braku zapotrzebowania na sprê¿one powietrze, sprê¿arka przechodzi w
stan pracy w odci¹¿eniu. Oszczêdnoœæ energii uzyskiwana jest poprzez automatyczne wy³¹czanie sprê¿arki po chwili pracy w odci¹¿eniu.
Zapewnia to:
unikniêcie przekroczenia maksymalnej, zaprogramowanej liczby rozruchów na godzinê;
natychmiastowy rozruch w celu niezw³ocznego pokrycia zapotrzebowania na sprê¿one powietrze.

DYSTRYBUTOR

Sprê¿arki œrubowe

MSC 22 - 30 - 37 - 45 - 55 kW
MARK Polska Technika Sprê¿ania i Uzdatniania Powietrza
Al. Krakowska 61A, Sêkocin Nowy, 05-090 Raszyn
Telefon: +48 (0) 22 720 96 00 Fax: +48 (0) 22 720 96 02, E-Mail: info@mark-polska.pl, www.mark-compressors.pl
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Osuszanie - dlaczego

Jakoœæ • Prostota • Oszczêdnoœæ

Wilgoæ, która jest jednym ze sk³adników powietrza atmosferycznego, znajduje siê równie¿ w instalacji sprê¿onego powietrza w postaci
kondensatu lub pary.

MARK jest jednym z czo³owych producentów osuszaczy i jedynym producentem sprê¿arek powietrza projektuj¹cym i produkuj¹cym w
swoich zak³adach pe³n¹ gamê osuszaczy do swoich sprê¿arek.

Nawet, gdy istnieje mo¿liwoœæ odseparowania i odprowadzenia kondensatu, wilgoæ w postaci pary wêdruje wraz ze sprê¿onym powietrzem.
Podczas dalszego och³adzania ta czêœæ wilgoci obecna w sprê¿onym powietrzu skrapla siê, powoduj¹c szkody w instalacji, w urz¹dzeniu
korzystaj¹cym ze sprê¿onego powietrza oraz ma niekorzystny wp³yw na jakoœæ produktu koñcowego.

Jakoœæ

Sprê¿arka o wydajnoœci 10 Nm3/min zasysa powietrze o temperaturze 20 °C i 70% wilgotnoœci wzglêdnej, wytwarzaj¹c sprê¿one powietrze o ciœnieniu 8 barów i sch³adzaj¹c je do temperatury
30 °C, wytwarza 5,1 l/h kondensatu.
SUCTION
20 °C
70% UR

COOLING
10 Nm3/1’; 8 bar
30 °C

COMPRESSION
10 Nm3/1’; 8 bar

DRYING
10 Nm3/1’; 8 bar
+3 °C

USES

Osuszacze MDX-DX charakteryzuj¹ siê wysok¹
niezawodnoœci¹.

Instalacja • Eksploatacja
Instalacja
Lekka i zwarta konstrukcja umo¿liwia transport przy pomocy dowolnych urz¹dzeñ.
Instalacja osuszacza DSX-DX jest prosta i nie wymaga specjalnego wyposa¿enia oraz przystosowywania fundamentów zarówno w
przypadku instalowania nowej sieci jak i uzupe³niania istniej¹cej.
Wystarczy pod³¹czyæ instalacjê pneumatyczn¹ oraz zasilanie i osuszacz jest gotowy do pracy.
Instalacja jest kompletna po pod³¹czeniu filtrów.

Posiadaj¹ elementy najwy¿szej jakoœci, testowane w
ekstremalnych warunkach.

SPRÊ¯ARKA

ZBIORNIK

FILTR WSTÊPNY

FILTRY DOK£ADNE

OSUSZACZ

Bez wzglêdu na obci¹¿enie, temperatura
punktu rosy jest sta³a.
POWIETRZE
ODOLEJONE
FMM
FM0

DRY
AIR

POWIETRZE
BEZOLEJOWE
FMM FCA

CONDENSATE
5,1 l/h

CONDENSATE
1,7 l/h

Przyk³ad instalacji

Je¿eli sprê¿one powietrze zostanie jeszcze dodatkowo osuszone, otrzymuj¹c temperaturê punktu rosy +3 °C, wówczas odprowadza siê dodatkowe 1,7 l/h kondensatu.

Oszczêdnoœæ
Prostota
Automatyczna praca bez ¿adnej interwencji operatora.
Prosta konstrukcja z zachowanie zasad ergonomii.
Odpowiednie do ka¿dego zastosowania.

Wiêksza produktywnoœæ

Ni¿sze koszty eksploatacji
- w przypadku instalacji, gdy¿ nie ma ju¿ potrzeby
odprowadzania kondensatu z sieciowych separatorów
oraz kontrolowania dro¿noœci spustów kondensatu,
które czêsto rozmieszczone s¹ na du¿ych powierzchniach.
- w przypadku maszyn u¿ywaj¹cych sprê¿onego powietrza i
urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ sprê¿one powietrze nie
zawiera kondensatu, który jest najczêstsz¹ przyczyn¹ awarii.

Czystsze przewody sieci sprê¿onego powietrza, bez nieszczelnoœci.

Dopasowane do pe³nego zakresu sprê¿arek.

Wiêksza niezawodnoœæ i ¿ywotnoœæ.

dziêki zmniejszeniu ryzyka przestojów spowodowanych awariami
maszyn.

Zredukowana i u³atwiona obs³uga dziêki zastosowaniu niezawodnych
czêœci oraz ³atwemu dostêpowi do wszystkich wewnêtrznych
elementów.
Bezpieczne i bezawaryjne dzia³anie.
Ekologiczny spust kondensatu ECD:

X

0-180 0 gas
40
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Ekologiczny dziêki zastosowaniu czynników R134a - R404A
Zgodny z bie¿¹cymi normami europejskimi
Izolacja termiczna zapewniaj¹ca wysok¹ sprawnoœæ

ECD (Elektroniczny Spust Kondensatu):
redukcja ha³asu;
brak strat sprê¿onego powietrza.

DX
2

Brak ha³asu dziêki elektronicznemu spustowi kondensatu typu ECD

M

Zwiêkszony dochód i lepszy wizerunek firmy

400
as
-D X350 g

R

Osuszacze ziêbnicze MDX-DX s¹ wynikiem œwiatowej wiedzy dotycz¹cej sprê¿onego powietrza (zarówno w dziedzinie jego produkcji jak i uzdatniania), i s¹ oparte na ponad
30 letnim doœwiadczeniu w tej dziedzinie.

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatacjê i produkcjê, oraz specjaliœci od sprê¿onego powietrza obowi¹zkowo wyposa¿aj¹ swoje sieci w
OSUSZACZE MARK.

MSA TANK

MSA DRY

Kompletny System...
MSA TANK i MSA DRY przeznaczone s¹ do produkcji sprê¿onego powietrza na potrzeby przemys³owe. Posiadaj¹ zwart¹ konstrukcjê,
s¹ fabrycznie sk³adane i gotowe do u¿ytku.
Zaprojektowano je z myœl¹ o potrzebach zak³adów przemys³owych o niewielkiej i œredniej wielkoœci. S¹ idealnym rozwi¹zaniem w
zastosowaniach, w których wielkoœæ dostêpnej powierzchni jest ograniczona lub gdy wymagane jest umiejscowienie sprê¿arki w
bezpoœrednim s¹siedztwie stanowiska pracy.

Brak CFC = ¿adnego szkodliwego wp³ywu na warstwê ozonow¹

Ka¿da operacja odprowadzania kondensatu wi¹¿e siê z mniejszymi
lub wiêkszymi stratami sprê¿onego powietrza.
Dziêki systemowi ECD odprowadzany jest wy³¹cznie kondensat, a w
dodatku bez ha³asu.

ze wzglêdu na mniejsze spadki ciœnienia w sieci.

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatacjê i produkcjê, oraz specjaliœci od sprê¿onego powietrza obowi¹zkowo wyposa¿aj¹ swoje sieci w OSUSZACZ.

Z myœl¹ o Œrodowisku
a
34

Lepsza jakoœæ produktu
koñcowego zarówno przy korzystaniu ze
sprê¿onego powietrza w bezpoœrednim kontakcie z
produktem, jak i w serwomechanizmach.

Oszczêdnoœæ energii

¯adnej straty sprê¿onego powietrza dziêki ekologicznemu ,
elektronicznemu spustowi kondensatu typu ECD, który jest
zamontowany seryjnie w osuszaczach MDX oraz dostêpny na
zamówienie w serii DX.

Nabyte doœwiadczenie, jakoœæ elementów, prawid³owe dopasowanie, prosta konstrukcja oraz skuteczny system kontroli sprawiaj¹, i¿
urz¹dzenia te s¹ bezpieczne i niezawodne.
Wszystkie osuszacze z serii MDX - DX zosta³y skonstruowane i wyprodukowane ze szczególn¹ uwag¹ zwracan¹ na funkcjonalnoœæ i
eksploatacjê, z zastosowaniem oryginalnych elementów testowanych w praktyce od wielu lat.
Osuszacz ziêbniczy MARK jest urz¹dzeniem z:
d³ugimi okresami miêdzy-obs³ugowymi;
niewielk¹ iloœci¹ elementów podlegaj¹cych zu¿yciu.

40
4A

która nie wymaga odpowiednich nachyleñ, rozdzielaczy oraz
spustów kondensatu, a jedynie bezpoœredniego pod³¹czenia
urz¹dzeñ.

D³u¿sza ¿ywotnoœæ
urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ u¿ywanie suchego powietrza
zapewnia niezawodne dzia³anie na d³ugim okresie eksploatacji.

Eksploatacja

MD

Ni¿sze koszty utrzymania sieci
sprê¿onego powietrza,

Wysoka oszczêdnoœæ energii dziêki niewielkiemu spadkowi ciœnienia w
urz¹dzeniu.

Sprê¿arki œrubowe nabudowane na poziomym zbiorniku dostêpne s¹ w:
- dwóch wersjach
: 340 i 500 litrów
- trzech ciœnieniach
: 8 - 10 - 13 bar
- dwudziestu dwóch modelach
: od 5,5 do 15 kW

Sprê¿arka MSA 1
Sprê¿arka œrubowa charakteryzuje siê wysok¹ wydajnoœci¹,
wysok¹ niezawodnoœci¹ oraz niskim poziomem ha³asu. Zosta³a
przetestowana w ró¿nych warunkach eksploatacyjnych.
Podstawowy zespó³ zawiera:
• Stopieñ œrubowy z wtryskiem oleju obejmuj¹cy œruby o profilu
asymetrycznym.
• Silnik elektryczny w obudowie IP54 - izolacja klasy F.
• Zespolona ch³odnica powietrze/powietrze i powietrze/olej o
du¿ej powierzchni wymiany ciep³a, zapewniaj¹ca nisk¹
temperaturê sprê¿onego powietrza oraz prawid³ow¹
temperaturê oleju.

Zespó³ sprê¿aj¹cy, osuszaj¹cy i filtruj¹cy zosta³y umieszczone na przymocowywanym, poziomym zbiorniku.
Dostêpne w:
- dwóch wersjach
: 340 i 500 litrów
- trzech ciœnieniach
: 8 - 10 - 13 bar
- dwudziestu dwóch modelach
: od 5,5 do 15 kW
Zapewnia dostawê suchego i oczyszczonego sprê¿onego powietrza zgodnie z ISO 8573-1 Klasy 1-1-4.
• Zbiornik separatora oleju z wk³adem filtracyjnym i trójstopniow¹ separacj¹ oleju zawartego w sprê¿onym
powietrzu o maksymalnej skutecznoœci filtrowania.

Osuszacz DSX

• Obudowany, zamykany panel sterowania posiadaj¹cy:
- automatyczny uk³ad rozruchowy wykonany z elementów o
najwy¿szej jakoœci testowanych w ró¿norodnych
warunkach pracy.
- sterownik elektroniczny ES 3000 umo¿liwiaj¹cy
zarz¹dzanie i kontrolowanie wszystkimi funkcjami
sprê¿arki, W³¹cznie z "inteligentnym wy³¹czaniem"
- g³ówny w³¹cznik oraz wy³¹cznik awaryjny

4

usuwaj¹cy kondensat ze sprê¿onego powietrza
zgodnie z europejskimi dyrektywami ochrony
œrodowiska. Wykorzystuje ekologiczny czynnik
ch³odniczy R134a.
Osuszacz zapewnia:
niski punkt rosy,
³atwiejsz¹ obs³ugê,
wysok¹ niezawodnoœæ.

• DŸwiêkoch³onn¹ i pomalowan¹ obudowê z:
- ³atwo zdejmowanymi czêœciami u³atwiaj¹cymi obs³ugê
- otwory wlotowe i wylotowe powietrza ch³odz¹cego
- ³atwo wymienialny wk³ad filtra wstêpnego powietrza
ch³odz¹cego.

Filtr Wstêpny

Wiêcej szczegó³ów w Specyfikacji Technicznej MSA.

3

Przeznaczony do ochrony osuszacza
powietrza, zwiêkszaj¹cy niezawodnoœæ i
i skutecznoœæ.

Filtr Dok³adny
Spust Kondensatu 6
TYPOWA KONFIGURACJA MSA DRY

Zbiornik
Podstawowe wyposa¿enie MSA TANK:
(1)
MSA
(2)
poziomy zbiornik sprê¿onego powietrza
Powietrze atmosferyczne po sprê¿eniu sprê¿ark¹ MSA
magazynowane jest w zbiorniku.
Kondensat mo¿e byæ odprowadzany
umieszczony na dole zbiornika.

przez

2

Wysoka skutecznoœæ usuwania oleju.

Kondensat powstaj¹cy podczas ró¿nych etapów wytwarzania
sprê¿ania powietrza jest gromadzony, a nastêpnie
wypró¿niany
dziêki
programowalnemu
systemowi
elektronicznemu.

Stalowy zbiornik umieszczony poziomo na przymocowywanej
podstawie zosta³ wykonany i sprawdzony zgodnie z bie¿¹cymi
normami EEC.

Podstawowym wyposa¿eniem MSA DRY jest:
(1)
Sprê¿arka MSA
(2)
poziomy zbiornik sprê¿onego powietrza
(3)
filtr wstêpny FMO
(4)
osuszacz ch³odniczy DSX
(5)
filtr dok³adny FMM usuwaj¹cy olej
(6)
centralny system spustu kondensatu.

zawór
Powietrze atmosferyczne jest sprê¿ane sprê¿ark¹ MSA i
magazynowane w zbiorniku.
Zanim sprê¿one powietrze zostanie rozprowadzone do
instalacji, podlega odfiltrowaniu i osuszeniu.

MARK produkuje wyciszone sprê¿arki o mocy do 15 kW ze zbiornikiem 500 l, zajmuj¹ce jedynie powierzchniê 1,13 m2.

Czystsze powietrze
przyczynia siê do:
• Ni¿szych kosztów eksploatacji instalacji,
aparatury i urz¹dzeñ pneumatycznych,
• Oszczêdnoœci energii, dziêki mniejszym
spadkom ciœnienia wewn¹trz instalacji,
• Udoskonalonej produkcji, dziêki mniejszej
liczbie awarii,
• Lepszego produktu koñcowego.

Solidna konstrukcja pozwala na umieszczenie wszystkich
elementów na zbiorniku.
Podstawa zosta³a specjalnie zaprojektowana z myœl¹ o
transporcie wózkiem wid³owym, umo¿liwiaj¹c dostêp ze
wszystkich stron.

5

Kondensat zawiera olej, który musi byæ neutralizowany zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.

System wytwarzaj¹cy sprê¿one, suche i przefiltrowane powietrze o mocy 15 kW i 500 litrowym zbiornikiem, zajmuje jedynie 1,13 m2.

Kondensat powstaj¹cy podczas ró¿nych etapów wytwarzania
sprê¿anego powietrza jest odprowadzany automatycznym
spustem kondensatu.

Sprê¿arka œrubowa MSC
SPRÊ¯ARKI O WYJ¥TKOWEJ
SPRAWNOŒCI.

A CO MIEŒCI SIÊ W OBUDOWIE SPRÊ¯ARKI…….

Sterowanie

1 FILTR POWIETRZA WLOTOWEGO zapewnia w³aœciw¹
filtracjê elementów sta³ych zawartych w zasysanym
powietrzu.

Produkowane w naszych zak³adach wirniki œrubowe o profilu
asymetrycznym i jednakowej œrednicy umieszczone s¹ na
wysokiej klasy ³o¿yskach. Wysokiej jakoœci uszczelnienia i
niewielkie tolerancje wymiarów zastosowanych czêœci
gwarantuj¹ nawet dla niewielkich mocy:
• Wiêksz¹ wydajnoœæ
• Wysok¹ sprawnoœæ
• D³ugotrwa³oœæ i niezawodnoœæ
• Wytrzyma³oœæ

Elektroniczny Sterownik ES3000

2 STOPIEÑ ŒRUBOWY o wysokiej wydajnoœci gwarantuje
niezawodnoœæ.

z wyœwietlaczem kontroluje i reguluje prac¹ sprê¿arki, zmienia parametry
pracy i wyœwietla informacje u¿ytkownikowi.

3 SILNIK ELEKTRYCZNY trójfazowy, asynchroniczny silnik
elektryczny o klasie izolacji F zgodnie z CEI EN 60034-1.

Elektroniczny Sterownik:

4 PRZEK£ADNIA PASOWA z zespo³em pasów
napêdowych o wysokiej sprawnoœci.

ZARZ¥DZA
wszystkimi operacjami podczas pracy
sprê¿arki; doci¹¿a, odci¹¿a, za³¹cza i
wy³¹cza;

5 £¥CZENIA ANTY-WIBRACYJNE zespó³ silnik / stopieñ
œrubowy przymocowane s¹ do urz¹dzenia elementami nie
przenosz¹cymi drgañ.

System ch³odzenia

ZAPEWNIA
kontrolê i regulacjê urz¹dzenia;

6 PRZEWODY ELASTYCZNE wszystkie elementy maszyny
po³¹czone s¹ ze sob¹ giêtkimi przewodami z ³¹czeniami
zapobiegaj¹cymi nieszczelnoœciom oraz t³umi¹cymi drgania.

Dok³adna analiza przep³ywu powietrza przez g³ówne elementy
przyczyni³a siê do uzyskania konstrukcji, która zapewnia
termiczn¹ równowagê wszystkich wewnêtrznych czêœci. Dziêki
temu otrzymuje siê optymaln¹ temperaturê sprê¿onego
powietrza. Odpowiednio dobrana niska temperatura pracy
gwarantuje d³ug¹ ¿ywotnoœæ urz¹dzenia.

OSTRZEGA
o wszelkich nieprawid³owoœciach;
WY£¥CZA
sprê¿arkê w przypadku awarii;

10 PANEL STEROWANIA umieszczony jest w szczelnej i odpornej
na wstrz¹sy obudowie, wykonanej z blachy 12/10. Panel sterowania
sk³ada siê z niezawodnych elementów elektrycznych najwy¿szej
klasy, testowanych w ekstremalnych warunkach.

PRZYCISKI s³u¿¹ do:
- w³¹czania i wy³¹czania;
- anulowania ostrze¿eñ;
- wejœcia w menu obs³ugi;
- testowania karty sterownika
KONTROLA
Dwa wyœwietlacze informuj¹ o
wszystkich parametrach pracy
urz¹dzenia w sposób wyraŸny i
zrozumia³y.
Dwa przyciski funkcyjne i dwa przyciski
przewijania pozwalaj¹ na kontrolê i
programowanie parametrów pracy.

WYŒWIETLA
informacjê o urz¹dzeniu na
wyœwietlaczu.

SYGNA£Y
Wyœwietlacze LED informuj¹ o stanie pracy.

11 STEROWNIK ES3000 stanowi skuteczny, automatyczny
systemem regulacji pracy sprê¿arki, zapewniaj¹cy odpowiedni¹
kontrolê nad ca³ym urz¹dzeniem.

Niski poziom ha³asu

12 WY£¥CZNIK G£ÓWNY umieszczony jest w zamykanej szafce
oraz zawiera wy³¹cznik bezpieczeñstwa.

Wieloletnie doœwiadczenie, dok³adna analiza przep³ywu
powietrza ch³odz¹cego wewn¹trz urz¹dzenia, zastosowanie
obudowy dŸwiêkoch³onnej, dok³adny monta¿ elementów oraz
praca bez drgañ, sprawiaj¹ i¿, sprê¿arka nasza reprezentuje
najwy¿sz¹ klasê dostêpn¹ na rynku. Niski poziom ha³asu
pozwala na instalacjê sprê¿arki w œrodowisku pracy lub w
bezpoœrednim s¹siedztwie pomieszczeñ biurowych.

Multicontrol (opcjonalne)
PROSTY, NIEZAWODNY I ELASTYCZNY sposób regulacji sprê¿arek
serii MSC.

13 CH£ODNICA KOÑCOWA POWIETRZA I OLEJU jest zwart¹
konstrukcj¹ posiadaj¹c¹ du¿¹ powierzchniê wymiany ciep³a,
utrzymuj¹ca nisk¹ temperaturê powietrza wylotowego i optymaln¹
temperaturê oleju.

Kontroluje doci¹¿enie, czas pracy na biegu ja³owym oraz rozruch
silnika, optymalizuj¹c cykl pracy i przeciwdzia³a wszelkim
kosztownym oraz niepotrzebnym stratom energii.

14 WENTYLATOR zapewnia prawid³owy przep³yw powietrza
ch³odz¹cego nawet w ekstremalnych warunkach.

F4 Inteligentne W³¹czenie/wy³¹czenie
POWER

15 WK£ADKI D WIÊKOCH£ONNE umieszczone w okolicach wlotu
i wylotu powietrza, poch³aniaj¹ drgania znacznie redukuj¹c poziom
ha³asu.

Bezpieczeñstwo
Elektroniczny system kontroli steruje prac¹ urz¹dzenia oraz
zawiera sygnalizacjê LED, która wyœwietla nastêpuj¹ce sygna³y:
• Migaj¹ce: stany przejœciowe (maszyna gotowa do rozruchu,
przestój lub stan ostrzegania)
• Ci¹g³e: faza pracy, ostrze¿enia i stany awaryjne.
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9 ZAWÓR MINIMALNEGO CIŒNIENIA zawór zwrotny
zapewniaj¹cy prawid³owy przep³yw oleju od chwili uruchomienia i
pracy na biegu ja³owym.

16 OBUDOWA D WIÊKOCH£ONNA wykonana jest z blachy,
pomalowana i pokryta materia³em niepalnym, poch³aniaj¹cym ha³as.
Zawiera otwory umo¿liwiaj¹ce wlot i wylot powietrza ch³odz¹cego.
Wlot jest wyposa¿ony w ³atwo wymienialny panel filtracyjny
powietrza ch³odz¹cego.

max
min

100%
70%
20%

100%
0%

DELIVERY
DELIVERY

max

PRESSURE

F6 PRACA AUTOMATYCZNA
POWER
POWER

POWER
POWER

max
min

min
no-load

FILTR OLEJU ³atwo wyjmowany wkrêcany wk³ad filtra.

8 SEPARATOR OLEJU wysoko wydajny, wielostopniowy
separator oleju powoduje minimalne straty ciœnienia podczas
usuwania oleju ze strumienia sprê¿onego powietrza.

100%
20%

DELIVERY

F5 Modulacja

PRESSURE
PRESSURE

max
min

compressor pressure
line pressure

Dla niewielkiego i œredniego zu¿ycia
sprê¿onego powietrza, z d³ug¹ prac¹ na
biegu ja³owym.
Redukcja czasu pracy na biegu ja³owym
powoduje oszczêdnoœæ energii.

max

PRESSURE
PRESSURE

min

no-load

compressor pressure
line pressure

Dla zapotrzebowania bliskiego
maksymalnej wydajnoœci sprê¿arka
przechodzi w tryb regulacji
modulacyjnej.

Dla zró¿nicowanego zapotrzebowania;
system wybiera automatycznie tryb F4 lub
F5 w zale¿noœci od zapotrzebowania na
sprê¿one powietrze.
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Osuszanie - dlaczego

Jakoœæ • Prostota • Oszczêdnoœæ

Wilgoæ, która jest jednym ze sk³adników powietrza atmosferycznego, znajduje siê równie¿ w instalacji sprê¿onego powietrza w postaci
kondensatu lub pary.

MARK jest jednym z czo³owych producentów osuszaczy i jedynym producentem sprê¿arek powietrza projektuj¹cym i produkuj¹cym w
swoich zak³adach pe³n¹ gamê osuszaczy do swoich sprê¿arek.

Nawet, gdy istnieje mo¿liwoœæ odseparowania i odprowadzenia kondensatu, wilgoæ w postaci pary wêdruje wraz ze sprê¿onym powietrzem.
Podczas dalszego och³adzania ta czêœæ wilgoci obecna w sprê¿onym powietrzu skrapla siê, powoduj¹c szkody w instalacji, w urz¹dzeniu
korzystaj¹cym ze sprê¿onego powietrza oraz ma niekorzystny wp³yw na jakoœæ produktu koñcowego.

Jakoœæ

Sprê¿arka o wydajnoœci 10 Nm3/min zasysa powietrze o temperaturze 20 °C i 70% wilgotnoœci wzglêdnej, wytwarzaj¹c sprê¿one powietrze o ciœnieniu 8 barów i sch³adzaj¹c je do temperatury
30 °C, wytwarza 5,1 l/h kondensatu.
SUCTION
20 °C
70% UR

COOLING
10 Nm3/1’; 8 bar
30 °C

COMPRESSION
10 Nm3/1’; 8 bar

DRYING
10 Nm3/1’; 8 bar
+3 °C

USES

Osuszacze MDX-DX charakteryzuj¹ siê wysok¹
niezawodnoœci¹.

Instalacja • Eksploatacja
Instalacja
Lekka i zwarta konstrukcja umo¿liwia transport przy pomocy dowolnych urz¹dzeñ.
Instalacja osuszacza DSX-DX jest prosta i nie wymaga specjalnego wyposa¿enia oraz przystosowywania fundamentów zarówno w
przypadku instalowania nowej sieci jak i uzupe³niania istniej¹cej.
Wystarczy pod³¹czyæ instalacjê pneumatyczn¹ oraz zasilanie i osuszacz jest gotowy do pracy.
Instalacja jest kompletna po pod³¹czeniu filtrów.

Posiadaj¹ elementy najwy¿szej jakoœci, testowane w
ekstremalnych warunkach.

SPRÊ¯ARKA

ZBIORNIK

FILTR WSTÊPNY

FILTRY DOK£ADNE

OSUSZACZ

Bez wzglêdu na obci¹¿enie, temperatura
punktu rosy jest sta³a.
POWIETRZE
ODOLEJONE
FMM
FM0

DRY
AIR

POWIETRZE
BEZOLEJOWE
FMM FCA

CONDENSATE
5,1 l/h

CONDENSATE
1,7 l/h

Przyk³ad instalacji

Je¿eli sprê¿one powietrze zostanie jeszcze dodatkowo osuszone, otrzymuj¹c temperaturê punktu rosy +3 °C, wówczas odprowadza siê dodatkowe 1,7 l/h kondensatu.

Oszczêdnoœæ
Prostota
Automatyczna praca bez ¿adnej interwencji operatora.
Prosta konstrukcja z zachowanie zasad ergonomii.
Odpowiednie do ka¿dego zastosowania.

Wiêksza produktywnoœæ

Ni¿sze koszty eksploatacji
- w przypadku instalacji, gdy¿ nie ma ju¿ potrzeby
odprowadzania kondensatu z sieciowych separatorów
oraz kontrolowania dro¿noœci spustów kondensatu,
które czêsto rozmieszczone s¹ na du¿ych powierzchniach.
- w przypadku maszyn u¿ywaj¹cych sprê¿onego powietrza i
urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ sprê¿one powietrze nie
zawiera kondensatu, który jest najczêstsz¹ przyczyn¹ awarii.

Czystsze przewody sieci sprê¿onego powietrza, bez nieszczelnoœci.

Dopasowane do pe³nego zakresu sprê¿arek.

Wiêksza niezawodnoœæ i ¿ywotnoœæ.

dziêki zmniejszeniu ryzyka przestojów spowodowanych awariami
maszyn.

Zredukowana i u³atwiona obs³uga dziêki zastosowaniu niezawodnych
czêœci oraz ³atwemu dostêpowi do wszystkich wewnêtrznych
elementów.
Bezpieczne i bezawaryjne dzia³anie.
Ekologiczny spust kondensatu ECD:

X

0-180 0 gas
40
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Ekologiczny dziêki zastosowaniu czynników R134a - R404A
Zgodny z bie¿¹cymi normami europejskimi
Izolacja termiczna zapewniaj¹ca wysok¹ sprawnoœæ

ECD (Elektroniczny Spust Kondensatu):
redukcja ha³asu;
brak strat sprê¿onego powietrza.

DX
2

Brak ha³asu dziêki elektronicznemu spustowi kondensatu typu ECD

M

Zwiêkszony dochód i lepszy wizerunek firmy

400
as
-D X350 g

R

Osuszacze ziêbnicze MDX-DX s¹ wynikiem œwiatowej wiedzy dotycz¹cej sprê¿onego powietrza (zarówno w dziedzinie jego produkcji jak i uzdatniania), i s¹ oparte na ponad
30 letnim doœwiadczeniu w tej dziedzinie.

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatacjê i produkcjê, oraz specjaliœci od sprê¿onego powietrza obowi¹zkowo wyposa¿aj¹ swoje sieci w
OSUSZACZE MARK.

MSA TANK

MSA DRY

Kompletny System...
MSA TANK i MSA DRY przeznaczone s¹ do produkcji sprê¿onego powietrza na potrzeby przemys³owe. Posiadaj¹ zwart¹ konstrukcjê,
s¹ fabrycznie sk³adane i gotowe do u¿ytku.
Zaprojektowano je z myœl¹ o potrzebach zak³adów przemys³owych o niewielkiej i œredniej wielkoœci. S¹ idealnym rozwi¹zaniem w
zastosowaniach, w których wielkoœæ dostêpnej powierzchni jest ograniczona lub gdy wymagane jest umiejscowienie sprê¿arki w
bezpoœrednim s¹siedztwie stanowiska pracy.

Brak CFC = ¿adnego szkodliwego wp³ywu na warstwê ozonow¹

Ka¿da operacja odprowadzania kondensatu wi¹¿e siê z mniejszymi
lub wiêkszymi stratami sprê¿onego powietrza.
Dziêki systemowi ECD odprowadzany jest wy³¹cznie kondensat, a w
dodatku bez ha³asu.

ze wzglêdu na mniejsze spadki ciœnienia w sieci.

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatacjê i produkcjê, oraz specjaliœci od sprê¿onego powietrza obowi¹zkowo wyposa¿aj¹ swoje sieci w OSUSZACZ.

Z myœl¹ o Œrodowisku
a
34

Lepsza jakoœæ produktu
koñcowego zarówno przy korzystaniu ze
sprê¿onego powietrza w bezpoœrednim kontakcie z
produktem, jak i w serwomechanizmach.

Oszczêdnoœæ energii

¯adnej straty sprê¿onego powietrza dziêki ekologicznemu ,
elektronicznemu spustowi kondensatu typu ECD, który jest
zamontowany seryjnie w osuszaczach MDX oraz dostêpny na
zamówienie w serii DX.

Nabyte doœwiadczenie, jakoœæ elementów, prawid³owe dopasowanie, prosta konstrukcja oraz skuteczny system kontroli sprawiaj¹, i¿
urz¹dzenia te s¹ bezpieczne i niezawodne.
Wszystkie osuszacze z serii MDX - DX zosta³y skonstruowane i wyprodukowane ze szczególn¹ uwag¹ zwracan¹ na funkcjonalnoœæ i
eksploatacjê, z zastosowaniem oryginalnych elementów testowanych w praktyce od wielu lat.
Osuszacz ziêbniczy MARK jest urz¹dzeniem z:
d³ugimi okresami miêdzy-obs³ugowymi;
niewielk¹ iloœci¹ elementów podlegaj¹cych zu¿yciu.

40
4A

która nie wymaga odpowiednich nachyleñ, rozdzielaczy oraz
spustów kondensatu, a jedynie bezpoœredniego pod³¹czenia
urz¹dzeñ.

D³u¿sza ¿ywotnoœæ
urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ u¿ywanie suchego powietrza
zapewnia niezawodne dzia³anie na d³ugim okresie eksploatacji.

Eksploatacja

MD

Ni¿sze koszty utrzymania sieci
sprê¿onego powietrza,

Wysoka oszczêdnoœæ energii dziêki niewielkiemu spadkowi ciœnienia w
urz¹dzeniu.

Sprê¿arki œrubowe nabudowane na poziomym zbiorniku dostêpne s¹ w:
- dwóch wersjach
: 340 i 500 litrów
- trzech ciœnieniach
: 8 - 10 - 13 bar
- dwudziestu dwóch modelach
: od 5,5 do 15 kW

Sprê¿arka MSA 1
Sprê¿arka œrubowa charakteryzuje siê wysok¹ wydajnoœci¹,
wysok¹ niezawodnoœci¹ oraz niskim poziomem ha³asu. Zosta³a
przetestowana w ró¿nych warunkach eksploatacyjnych.
Podstawowy zespó³ zawiera:
• Stopieñ œrubowy z wtryskiem oleju obejmuj¹cy œruby o profilu
asymetrycznym.
• Silnik elektryczny w obudowie IP54 - izolacja klasy F.
• Zespolona ch³odnica powietrze/powietrze i powietrze/olej o
du¿ej powierzchni wymiany ciep³a, zapewniaj¹ca nisk¹
temperaturê sprê¿onego powietrza oraz prawid³ow¹
temperaturê oleju.

Zespó³ sprê¿aj¹cy, osuszaj¹cy i filtruj¹cy zosta³y umieszczone na przymocowywanym, poziomym zbiorniku.
Dostêpne w:
- dwóch wersjach
: 340 i 500 litrów
- trzech ciœnieniach
: 8 - 10 - 13 bar
- dwudziestu dwóch modelach
: od 5,5 do 15 kW
Zapewnia dostawê suchego i oczyszczonego sprê¿onego powietrza zgodnie z ISO 8573-1 Klasy 1-1-4.
• Zbiornik separatora oleju z wk³adem filtracyjnym i trójstopniow¹ separacj¹ oleju zawartego w sprê¿onym
powietrzu o maksymalnej skutecznoœci filtrowania.

Osuszacz DSX

• Obudowany, zamykany panel sterowania posiadaj¹cy:
- automatyczny uk³ad rozruchowy wykonany z elementów o
najwy¿szej jakoœci testowanych w ró¿norodnych
warunkach pracy.
- sterownik elektroniczny ES 3000 umo¿liwiaj¹cy
zarz¹dzanie i kontrolowanie wszystkimi funkcjami
sprê¿arki, W³¹cznie z "inteligentnym wy³¹czaniem"
- g³ówny w³¹cznik oraz wy³¹cznik awaryjny

4

usuwaj¹cy kondensat ze sprê¿onego powietrza
zgodnie z europejskimi dyrektywami ochrony
œrodowiska. Wykorzystuje ekologiczny czynnik
ch³odniczy R134a.
Osuszacz zapewnia:
niski punkt rosy,
³atwiejsz¹ obs³ugê,
wysok¹ niezawodnoœæ.

• DŸwiêkoch³onn¹ i pomalowan¹ obudowê z:
- ³atwo zdejmowanymi czêœciami u³atwiaj¹cymi obs³ugê
- otwory wlotowe i wylotowe powietrza ch³odz¹cego
- ³atwo wymienialny wk³ad filtra wstêpnego powietrza
ch³odz¹cego.

Filtr Wstêpny

Wiêcej szczegó³ów w Specyfikacji Technicznej MSA.

3

Przeznaczony do ochrony osuszacza
powietrza, zwiêkszaj¹cy niezawodnoœæ i
i skutecznoœæ.

Filtr Dok³adny
Spust Kondensatu 6
TYPOWA KONFIGURACJA MSA DRY

Zbiornik
Podstawowe wyposa¿enie MSA TANK:
(1)
MSA
(2)
poziomy zbiornik sprê¿onego powietrza
Powietrze atmosferyczne po sprê¿eniu sprê¿ark¹ MSA
magazynowane jest w zbiorniku.
Kondensat mo¿e byæ odprowadzany
umieszczony na dole zbiornika.

przez

2

Wysoka skutecznoœæ usuwania oleju.

Kondensat powstaj¹cy podczas ró¿nych etapów wytwarzania
sprê¿ania powietrza jest gromadzony, a nastêpnie
wypró¿niany
dziêki
programowalnemu
systemowi
elektronicznemu.

Stalowy zbiornik umieszczony poziomo na przymocowywanej
podstawie zosta³ wykonany i sprawdzony zgodnie z bie¿¹cymi
normami EEC.

Podstawowym wyposa¿eniem MSA DRY jest:
(1)
Sprê¿arka MSA
(2)
poziomy zbiornik sprê¿onego powietrza
(3)
filtr wstêpny FMO
(4)
osuszacz ch³odniczy DSX
(5)
filtr dok³adny FMM usuwaj¹cy olej
(6)
centralny system spustu kondensatu.

zawór
Powietrze atmosferyczne jest sprê¿ane sprê¿ark¹ MSA i
magazynowane w zbiorniku.
Zanim sprê¿one powietrze zostanie rozprowadzone do
instalacji, podlega odfiltrowaniu i osuszeniu.

MARK produkuje wyciszone sprê¿arki o mocy do 15 kW ze zbiornikiem 500 l, zajmuj¹ce jedynie powierzchniê 1,13 m2.

Czystsze powietrze
przyczynia siê do:
• Ni¿szych kosztów eksploatacji instalacji,
aparatury i urz¹dzeñ pneumatycznych,
• Oszczêdnoœci energii, dziêki mniejszym
spadkom ciœnienia wewn¹trz instalacji,
• Udoskonalonej produkcji, dziêki mniejszej
liczbie awarii,
• Lepszego produktu koñcowego.

Solidna konstrukcja pozwala na umieszczenie wszystkich
elementów na zbiorniku.
Podstawa zosta³a specjalnie zaprojektowana z myœl¹ o
transporcie wózkiem wid³owym, umo¿liwiaj¹c dostêp ze
wszystkich stron.

5

Kondensat zawiera olej, który musi byæ neutralizowany zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.

System wytwarzaj¹cy sprê¿one, suche i przefiltrowane powietrze o mocy 15 kW i 500 litrowym zbiornikiem, zajmuje jedynie 1,13 m2.

Kondensat powstaj¹cy podczas ró¿nych etapów wytwarzania
sprê¿anego powietrza jest odprowadzany automatycznym
spustem kondensatu.

Sprê¿arka œrubowa MSC
SPRÊ¯ARKI O WYJ¥TKOWEJ
SPRAWNOŒCI.

A CO MIEŒCI SIÊ W OBUDOWIE SPRÊ¯ARKI…….

Sterowanie

1 FILTR POWIETRZA WLOTOWEGO zapewnia w³aœciw¹
filtracjê elementów sta³ych zawartych w zasysanym
powietrzu.

Produkowane w naszych zak³adach wirniki œrubowe o profilu
asymetrycznym i jednakowej œrednicy umieszczone s¹ na
wysokiej klasy ³o¿yskach. Wysokiej jakoœci uszczelnienia i
niewielkie tolerancje wymiarów zastosowanych czêœci
gwarantuj¹ nawet dla niewielkich mocy:
• Wiêksz¹ wydajnoœæ
• Wysok¹ sprawnoœæ
• D³ugotrwa³oœæ i niezawodnoœæ
• Wytrzyma³oœæ

Elektroniczny Sterownik ES3000

2 STOPIEÑ ŒRUBOWY o wysokiej wydajnoœci gwarantuje
niezawodnoœæ.

z wyœwietlaczem kontroluje i reguluje prac¹ sprê¿arki, zmienia parametry
pracy i wyœwietla informacje u¿ytkownikowi.

3 SILNIK ELEKTRYCZNY trójfazowy, asynchroniczny silnik
elektryczny o klasie izolacji F zgodnie z CEI EN 60034-1.

Elektroniczny Sterownik:

4 PRZEK£ADNIA PASOWA z zespo³em pasów
napêdowych o wysokiej sprawnoœci.

ZARZ¥DZA
wszystkimi operacjami podczas pracy
sprê¿arki; doci¹¿a, odci¹¿a, za³¹cza i
wy³¹cza;

5 £¥CZENIA ANTY-WIBRACYJNE zespó³ silnik / stopieñ
œrubowy przymocowane s¹ do urz¹dzenia elementami nie
przenosz¹cymi drgañ.

System ch³odzenia

ZAPEWNIA
kontrolê i regulacjê urz¹dzenia;

6 PRZEWODY ELASTYCZNE wszystkie elementy maszyny
po³¹czone s¹ ze sob¹ giêtkimi przewodami z ³¹czeniami
zapobiegaj¹cymi nieszczelnoœciom oraz t³umi¹cymi drgania.

Dok³adna analiza przep³ywu powietrza przez g³ówne elementy
przyczyni³a siê do uzyskania konstrukcji, która zapewnia
termiczn¹ równowagê wszystkich wewnêtrznych czêœci. Dziêki
temu otrzymuje siê optymaln¹ temperaturê sprê¿onego
powietrza. Odpowiednio dobrana niska temperatura pracy
gwarantuje d³ug¹ ¿ywotnoœæ urz¹dzenia.

OSTRZEGA
o wszelkich nieprawid³owoœciach;
WY£¥CZA
sprê¿arkê w przypadku awarii;

10 PANEL STEROWANIA umieszczony jest w szczelnej i odpornej
na wstrz¹sy obudowie, wykonanej z blachy 12/10. Panel sterowania
sk³ada siê z niezawodnych elementów elektrycznych najwy¿szej
klasy, testowanych w ekstremalnych warunkach.

PRZYCISKI s³u¿¹ do:
- w³¹czania i wy³¹czania;
- anulowania ostrze¿eñ;
- wejœcia w menu obs³ugi;
- testowania karty sterownika
KONTROLA
Dwa wyœwietlacze informuj¹ o
wszystkich parametrach pracy
urz¹dzenia w sposób wyraŸny i
zrozumia³y.
Dwa przyciski funkcyjne i dwa przyciski
przewijania pozwalaj¹ na kontrolê i
programowanie parametrów pracy.

WYŒWIETLA
informacjê o urz¹dzeniu na
wyœwietlaczu.

SYGNA£Y
Wyœwietlacze LED informuj¹ o stanie pracy.

11 STEROWNIK ES3000 stanowi skuteczny, automatyczny
systemem regulacji pracy sprê¿arki, zapewniaj¹cy odpowiedni¹
kontrolê nad ca³ym urz¹dzeniem.

Niski poziom ha³asu

12 WY£¥CZNIK G£ÓWNY umieszczony jest w zamykanej szafce
oraz zawiera wy³¹cznik bezpieczeñstwa.

Wieloletnie doœwiadczenie, dok³adna analiza przep³ywu
powietrza ch³odz¹cego wewn¹trz urz¹dzenia, zastosowanie
obudowy dŸwiêkoch³onnej, dok³adny monta¿ elementów oraz
praca bez drgañ, sprawiaj¹ i¿, sprê¿arka nasza reprezentuje
najwy¿sz¹ klasê dostêpn¹ na rynku. Niski poziom ha³asu
pozwala na instalacjê sprê¿arki w œrodowisku pracy lub w
bezpoœrednim s¹siedztwie pomieszczeñ biurowych.

Multicontrol (opcjonalne)
PROSTY, NIEZAWODNY I ELASTYCZNY sposób regulacji sprê¿arek
serii MSC.

13 CH£ODNICA KOÑCOWA POWIETRZA I OLEJU jest zwart¹
konstrukcj¹ posiadaj¹c¹ du¿¹ powierzchniê wymiany ciep³a,
utrzymuj¹ca nisk¹ temperaturê powietrza wylotowego i optymaln¹
temperaturê oleju.

Kontroluje doci¹¿enie, czas pracy na biegu ja³owym oraz rozruch
silnika, optymalizuj¹c cykl pracy i przeciwdzia³a wszelkim
kosztownym oraz niepotrzebnym stratom energii.

14 WENTYLATOR zapewnia prawid³owy przep³yw powietrza
ch³odz¹cego nawet w ekstremalnych warunkach.

F4 Inteligentne W³¹czenie/wy³¹czenie
POWER

15 WK£ADKI D WIÊKOCH£ONNE umieszczone w okolicach wlotu
i wylotu powietrza, poch³aniaj¹ drgania znacznie redukuj¹c poziom
ha³asu.

Bezpieczeñstwo
Elektroniczny system kontroli steruje prac¹ urz¹dzenia oraz
zawiera sygnalizacjê LED, która wyœwietla nastêpuj¹ce sygna³y:
• Migaj¹ce: stany przejœciowe (maszyna gotowa do rozruchu,
przestój lub stan ostrzegania)
• Ci¹g³e: faza pracy, ostrze¿enia i stany awaryjne.
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9 ZAWÓR MINIMALNEGO CIŒNIENIA zawór zwrotny
zapewniaj¹cy prawid³owy przep³yw oleju od chwili uruchomienia i
pracy na biegu ja³owym.

16 OBUDOWA D WIÊKOCH£ONNA wykonana jest z blachy,
pomalowana i pokryta materia³em niepalnym, poch³aniaj¹cym ha³as.
Zawiera otwory umo¿liwiaj¹ce wlot i wylot powietrza ch³odz¹cego.
Wlot jest wyposa¿ony w ³atwo wymienialny panel filtracyjny
powietrza ch³odz¹cego.

max
min

100%
70%
20%

100%
0%

DELIVERY
DELIVERY

max

PRESSURE

F6 PRACA AUTOMATYCZNA
POWER
POWER

POWER
POWER

max
min

min
no-load

FILTR OLEJU ³atwo wyjmowany wkrêcany wk³ad filtra.

8 SEPARATOR OLEJU wysoko wydajny, wielostopniowy
separator oleju powoduje minimalne straty ciœnienia podczas
usuwania oleju ze strumienia sprê¿onego powietrza.

100%
20%

DELIVERY

F5 Modulacja

PRESSURE
PRESSURE

max
min

compressor pressure
line pressure

Dla niewielkiego i œredniego zu¿ycia
sprê¿onego powietrza, z d³ug¹ prac¹ na
biegu ja³owym.
Redukcja czasu pracy na biegu ja³owym
powoduje oszczêdnoœæ energii.

max

PRESSURE
PRESSURE

min

no-load

compressor pressure
line pressure

Dla zapotrzebowania bliskiego
maksymalnej wydajnoœci sprê¿arka
przechodzi w tryb regulacji
modulacyjnej.

Dla zró¿nicowanego zapotrzebowania;
system wybiera automatycznie tryb F4 lub
F5 w zale¿noœci od zapotrzebowania na
sprê¿one powietrze.
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Osuszanie - dlaczego

Jakoœæ • Prostota • Oszczêdnoœæ

Wilgoæ, która jest jednym ze sk³adników powietrza atmosferycznego, znajduje siê równie¿ w instalacji sprê¿onego powietrza w postaci
kondensatu lub pary.

MARK jest jednym z czo³owych producentów osuszaczy i jedynym producentem sprê¿arek powietrza projektuj¹cym i produkuj¹cym w
swoich zak³adach pe³n¹ gamê osuszaczy do swoich sprê¿arek.

Nawet, gdy istnieje mo¿liwoœæ odseparowania i odprowadzenia kondensatu, wilgoæ w postaci pary wêdruje wraz ze sprê¿onym powietrzem.
Podczas dalszego och³adzania ta czêœæ wilgoci obecna w sprê¿onym powietrzu skrapla siê, powoduj¹c szkody w instalacji, w urz¹dzeniu
korzystaj¹cym ze sprê¿onego powietrza oraz ma niekorzystny wp³yw na jakoœæ produktu koñcowego.

Jakoœæ

Sprê¿arka o wydajnoœci 10 Nm3/min zasysa powietrze o temperaturze 20 °C i 70% wilgotnoœci wzglêdnej, wytwarzaj¹c sprê¿one powietrze o ciœnieniu 8 barów i sch³adzaj¹c je do temperatury
30 °C, wytwarza 5,1 l/h kondensatu.
SUCTION
20 °C
70% UR

COOLING
10 Nm3/1’; 8 bar
30 °C

COMPRESSION
10 Nm3/1’; 8 bar

DRYING
10 Nm3/1’; 8 bar
+3 °C

USES

Osuszacze MDX-DX charakteryzuj¹ siê wysok¹
niezawodnoœci¹.

Instalacja • Eksploatacja
Instalacja
Lekka i zwarta konstrukcja umo¿liwia transport przy pomocy dowolnych urz¹dzeñ.
Instalacja osuszacza DSX-DX jest prosta i nie wymaga specjalnego wyposa¿enia oraz przystosowywania fundamentów zarówno w
przypadku instalowania nowej sieci jak i uzupe³niania istniej¹cej.
Wystarczy pod³¹czyæ instalacjê pneumatyczn¹ oraz zasilanie i osuszacz jest gotowy do pracy.
Instalacja jest kompletna po pod³¹czeniu filtrów.

Posiadaj¹ elementy najwy¿szej jakoœci, testowane w
ekstremalnych warunkach.

SPRÊ¯ARKA

ZBIORNIK

FILTR WSTÊPNY

FILTRY DOK£ADNE

OSUSZACZ

Bez wzglêdu na obci¹¿enie, temperatura
punktu rosy jest sta³a.
POWIETRZE
ODOLEJONE
FMM
FM0

DRY
AIR

POWIETRZE
BEZOLEJOWE
FMM FCA

CONDENSATE
5,1 l/h

CONDENSATE
1,7 l/h

Przyk³ad instalacji

Je¿eli sprê¿one powietrze zostanie jeszcze dodatkowo osuszone, otrzymuj¹c temperaturê punktu rosy +3 °C, wówczas odprowadza siê dodatkowe 1,7 l/h kondensatu.

Oszczêdnoœæ
Prostota
Automatyczna praca bez ¿adnej interwencji operatora.
Prosta konstrukcja z zachowanie zasad ergonomii.
Odpowiednie do ka¿dego zastosowania.

Wiêksza produktywnoœæ

Ni¿sze koszty eksploatacji
- w przypadku instalacji, gdy¿ nie ma ju¿ potrzeby
odprowadzania kondensatu z sieciowych separatorów
oraz kontrolowania dro¿noœci spustów kondensatu,
które czêsto rozmieszczone s¹ na du¿ych powierzchniach.
- w przypadku maszyn u¿ywaj¹cych sprê¿onego powietrza i
urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ sprê¿one powietrze nie
zawiera kondensatu, który jest najczêstsz¹ przyczyn¹ awarii.

Czystsze przewody sieci sprê¿onego powietrza, bez nieszczelnoœci.

Dopasowane do pe³nego zakresu sprê¿arek.

Wiêksza niezawodnoœæ i ¿ywotnoœæ.

dziêki zmniejszeniu ryzyka przestojów spowodowanych awariami
maszyn.

Zredukowana i u³atwiona obs³uga dziêki zastosowaniu niezawodnych
czêœci oraz ³atwemu dostêpowi do wszystkich wewnêtrznych
elementów.
Bezpieczne i bezawaryjne dzia³anie.
Ekologiczny spust kondensatu ECD:

X

0-180 0 gas
40
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Ekologiczny dziêki zastosowaniu czynników R134a - R404A
Zgodny z bie¿¹cymi normami europejskimi
Izolacja termiczna zapewniaj¹ca wysok¹ sprawnoœæ

ECD (Elektroniczny Spust Kondensatu):
redukcja ha³asu;
brak strat sprê¿onego powietrza.

DX
2

Brak ha³asu dziêki elektronicznemu spustowi kondensatu typu ECD

M

Zwiêkszony dochód i lepszy wizerunek firmy

400
as
-D X350 g

R

Osuszacze ziêbnicze MDX-DX s¹ wynikiem œwiatowej wiedzy dotycz¹cej sprê¿onego powietrza (zarówno w dziedzinie jego produkcji jak i uzdatniania), i s¹ oparte na ponad
30 letnim doœwiadczeniu w tej dziedzinie.

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatacjê i produkcjê, oraz specjaliœci od sprê¿onego powietrza obowi¹zkowo wyposa¿aj¹ swoje sieci w
OSUSZACZE MARK.

MSA TANK

MSA DRY

Kompletny System...
MSA TANK i MSA DRY przeznaczone s¹ do produkcji sprê¿onego powietrza na potrzeby przemys³owe. Posiadaj¹ zwart¹ konstrukcjê,
s¹ fabrycznie sk³adane i gotowe do u¿ytku.
Zaprojektowano je z myœl¹ o potrzebach zak³adów przemys³owych o niewielkiej i œredniej wielkoœci. S¹ idealnym rozwi¹zaniem w
zastosowaniach, w których wielkoœæ dostêpnej powierzchni jest ograniczona lub gdy wymagane jest umiejscowienie sprê¿arki w
bezpoœrednim s¹siedztwie stanowiska pracy.

Brak CFC = ¿adnego szkodliwego wp³ywu na warstwê ozonow¹

Ka¿da operacja odprowadzania kondensatu wi¹¿e siê z mniejszymi
lub wiêkszymi stratami sprê¿onego powietrza.
Dziêki systemowi ECD odprowadzany jest wy³¹cznie kondensat, a w
dodatku bez ha³asu.

ze wzglêdu na mniejsze spadki ciœnienia w sieci.

Oto powody, dla których osoby odpowiedzialne za eksploatacjê i produkcjê, oraz specjaliœci od sprê¿onego powietrza obowi¹zkowo wyposa¿aj¹ swoje sieci w OSUSZACZ.

Z myœl¹ o Œrodowisku
a
34

Lepsza jakoœæ produktu
koñcowego zarówno przy korzystaniu ze
sprê¿onego powietrza w bezpoœrednim kontakcie z
produktem, jak i w serwomechanizmach.

Oszczêdnoœæ energii

¯adnej straty sprê¿onego powietrza dziêki ekologicznemu ,
elektronicznemu spustowi kondensatu typu ECD, który jest
zamontowany seryjnie w osuszaczach MDX oraz dostêpny na
zamówienie w serii DX.

Nabyte doœwiadczenie, jakoœæ elementów, prawid³owe dopasowanie, prosta konstrukcja oraz skuteczny system kontroli sprawiaj¹, i¿
urz¹dzenia te s¹ bezpieczne i niezawodne.
Wszystkie osuszacze z serii MDX - DX zosta³y skonstruowane i wyprodukowane ze szczególn¹ uwag¹ zwracan¹ na funkcjonalnoœæ i
eksploatacjê, z zastosowaniem oryginalnych elementów testowanych w praktyce od wielu lat.
Osuszacz ziêbniczy MARK jest urz¹dzeniem z:
d³ugimi okresami miêdzy-obs³ugowymi;
niewielk¹ iloœci¹ elementów podlegaj¹cych zu¿yciu.

40
4A

która nie wymaga odpowiednich nachyleñ, rozdzielaczy oraz
spustów kondensatu, a jedynie bezpoœredniego pod³¹czenia
urz¹dzeñ.

D³u¿sza ¿ywotnoœæ
urz¹dzeñ pneumatycznych, gdy¿ u¿ywanie suchego powietrza
zapewnia niezawodne dzia³anie na d³ugim okresie eksploatacji.

Eksploatacja

MD

Ni¿sze koszty utrzymania sieci
sprê¿onego powietrza,

Wysoka oszczêdnoœæ energii dziêki niewielkiemu spadkowi ciœnienia w
urz¹dzeniu.

Sprê¿arki œrubowe nabudowane na poziomym zbiorniku dostêpne s¹ w:
- dwóch wersjach
: 340 i 500 litrów
- trzech ciœnieniach
: 8 - 10 - 13 bar
- dwudziestu dwóch modelach
: od 5,5 do 15 kW

Sprê¿arka MSA 1
Sprê¿arka œrubowa charakteryzuje siê wysok¹ wydajnoœci¹,
wysok¹ niezawodnoœci¹ oraz niskim poziomem ha³asu. Zosta³a
przetestowana w ró¿nych warunkach eksploatacyjnych.
Podstawowy zespó³ zawiera:
• Stopieñ œrubowy z wtryskiem oleju obejmuj¹cy œruby o profilu
asymetrycznym.
• Silnik elektryczny w obudowie IP54 - izolacja klasy F.
• Zespolona ch³odnica powietrze/powietrze i powietrze/olej o
du¿ej powierzchni wymiany ciep³a, zapewniaj¹ca nisk¹
temperaturê sprê¿onego powietrza oraz prawid³ow¹
temperaturê oleju.

Zespó³ sprê¿aj¹cy, osuszaj¹cy i filtruj¹cy zosta³y umieszczone na przymocowywanym, poziomym zbiorniku.
Dostêpne w:
- dwóch wersjach
: 340 i 500 litrów
- trzech ciœnieniach
: 8 - 10 - 13 bar
- dwudziestu dwóch modelach
: od 5,5 do 15 kW
Zapewnia dostawê suchego i oczyszczonego sprê¿onego powietrza zgodnie z ISO 8573-1 Klasy 1-1-4.
• Zbiornik separatora oleju z wk³adem filtracyjnym i trójstopniow¹ separacj¹ oleju zawartego w sprê¿onym
powietrzu o maksymalnej skutecznoœci filtrowania.

Osuszacz DSX

• Obudowany, zamykany panel sterowania posiadaj¹cy:
- automatyczny uk³ad rozruchowy wykonany z elementów o
najwy¿szej jakoœci testowanych w ró¿norodnych
warunkach pracy.
- sterownik elektroniczny ES 3000 umo¿liwiaj¹cy
zarz¹dzanie i kontrolowanie wszystkimi funkcjami
sprê¿arki, W³¹cznie z "inteligentnym wy³¹czaniem"
- g³ówny w³¹cznik oraz wy³¹cznik awaryjny

4

usuwaj¹cy kondensat ze sprê¿onego powietrza
zgodnie z europejskimi dyrektywami ochrony
œrodowiska. Wykorzystuje ekologiczny czynnik
ch³odniczy R134a.
Osuszacz zapewnia:
niski punkt rosy,
³atwiejsz¹ obs³ugê,
wysok¹ niezawodnoœæ.

• DŸwiêkoch³onn¹ i pomalowan¹ obudowê z:
- ³atwo zdejmowanymi czêœciami u³atwiaj¹cymi obs³ugê
- otwory wlotowe i wylotowe powietrza ch³odz¹cego
- ³atwo wymienialny wk³ad filtra wstêpnego powietrza
ch³odz¹cego.

Filtr Wstêpny

Wiêcej szczegó³ów w Specyfikacji Technicznej MSA.

3

Przeznaczony do ochrony osuszacza
powietrza, zwiêkszaj¹cy niezawodnoœæ i
i skutecznoœæ.

Filtr Dok³adny
Spust Kondensatu 6
TYPOWA KONFIGURACJA MSA DRY

Zbiornik
Podstawowe wyposa¿enie MSA TANK:
(1)
MSA
(2)
poziomy zbiornik sprê¿onego powietrza
Powietrze atmosferyczne po sprê¿eniu sprê¿ark¹ MSA
magazynowane jest w zbiorniku.
Kondensat mo¿e byæ odprowadzany
umieszczony na dole zbiornika.

przez

2

Wysoka skutecznoœæ usuwania oleju.

Kondensat powstaj¹cy podczas ró¿nych etapów wytwarzania
sprê¿ania powietrza jest gromadzony, a nastêpnie
wypró¿niany
dziêki
programowalnemu
systemowi
elektronicznemu.

Stalowy zbiornik umieszczony poziomo na przymocowywanej
podstawie zosta³ wykonany i sprawdzony zgodnie z bie¿¹cymi
normami EEC.

Podstawowym wyposa¿eniem MSA DRY jest:
(1)
Sprê¿arka MSA
(2)
poziomy zbiornik sprê¿onego powietrza
(3)
filtr wstêpny FMO
(4)
osuszacz ch³odniczy DSX
(5)
filtr dok³adny FMM usuwaj¹cy olej
(6)
centralny system spustu kondensatu.

zawór
Powietrze atmosferyczne jest sprê¿ane sprê¿ark¹ MSA i
magazynowane w zbiorniku.
Zanim sprê¿one powietrze zostanie rozprowadzone do
instalacji, podlega odfiltrowaniu i osuszeniu.

MARK produkuje wyciszone sprê¿arki o mocy do 15 kW ze zbiornikiem 500 l, zajmuj¹ce jedynie powierzchniê 1,13 m2.

Czystsze powietrze
przyczynia siê do:
• Ni¿szych kosztów eksploatacji instalacji,
aparatury i urz¹dzeñ pneumatycznych,
• Oszczêdnoœci energii, dziêki mniejszym
spadkom ciœnienia wewn¹trz instalacji,
• Udoskonalonej produkcji, dziêki mniejszej
liczbie awarii,
• Lepszego produktu koñcowego.

Solidna konstrukcja pozwala na umieszczenie wszystkich
elementów na zbiorniku.
Podstawa zosta³a specjalnie zaprojektowana z myœl¹ o
transporcie wózkiem wid³owym, umo¿liwiaj¹c dostêp ze
wszystkich stron.

5

Kondensat zawiera olej, który musi byæ neutralizowany zgodnie z
obowi¹zuj¹cymi przepisami.

System wytwarzaj¹cy sprê¿one, suche i przefiltrowane powietrze o mocy 15 kW i 500 litrowym zbiornikiem, zajmuje jedynie 1,13 m2.

Kondensat powstaj¹cy podczas ró¿nych etapów wytwarzania
sprê¿anego powietrza jest odprowadzany automatycznym
spustem kondensatu.

Sprê¿arka œrubowa MSC
SPRÊ¯ARKI O WYJ¥TKOWEJ
SPRAWNOŒCI.

A CO MIEŒCI SIÊ W OBUDOWIE SPRÊ¯ARKI…….

Sterowanie

1 FILTR POWIETRZA WLOTOWEGO zapewnia w³aœciw¹
filtracjê elementów sta³ych zawartych w zasysanym
powietrzu.

Produkowane w naszych zak³adach wirniki œrubowe o profilu
asymetrycznym i jednakowej œrednicy umieszczone s¹ na
wysokiej klasy ³o¿yskach. Wysokiej jakoœci uszczelnienia i
niewielkie tolerancje wymiarów zastosowanych czêœci
gwarantuj¹ nawet dla niewielkich mocy:
• Wiêksz¹ wydajnoœæ
• Wysok¹ sprawnoœæ
• D³ugotrwa³oœæ i niezawodnoœæ
• Wytrzyma³oœæ

Elektroniczny Sterownik ES3000

2 STOPIEÑ ŒRUBOWY o wysokiej wydajnoœci gwarantuje
niezawodnoœæ.

z wyœwietlaczem kontroluje i reguluje prac¹ sprê¿arki, zmienia parametry
pracy i wyœwietla informacje u¿ytkownikowi.

3 SILNIK ELEKTRYCZNY trójfazowy, asynchroniczny silnik
elektryczny o klasie izolacji F zgodnie z CEI EN 60034-1.

Elektroniczny Sterownik:

4 PRZEK£ADNIA PASOWA z zespo³em pasów
napêdowych o wysokiej sprawnoœci.

ZARZ¥DZA
wszystkimi operacjami podczas pracy
sprê¿arki; doci¹¿a, odci¹¿a, za³¹cza i
wy³¹cza;

5 £¥CZENIA ANTY-WIBRACYJNE zespó³ silnik / stopieñ
œrubowy przymocowane s¹ do urz¹dzenia elementami nie
przenosz¹cymi drgañ.

System ch³odzenia

ZAPEWNIA
kontrolê i regulacjê urz¹dzenia;

6 PRZEWODY ELASTYCZNE wszystkie elementy maszyny
po³¹czone s¹ ze sob¹ giêtkimi przewodami z ³¹czeniami
zapobiegaj¹cymi nieszczelnoœciom oraz t³umi¹cymi drgania.

Dok³adna analiza przep³ywu powietrza przez g³ówne elementy
przyczyni³a siê do uzyskania konstrukcji, która zapewnia
termiczn¹ równowagê wszystkich wewnêtrznych czêœci. Dziêki
temu otrzymuje siê optymaln¹ temperaturê sprê¿onego
powietrza. Odpowiednio dobrana niska temperatura pracy
gwarantuje d³ug¹ ¿ywotnoœæ urz¹dzenia.

OSTRZEGA
o wszelkich nieprawid³owoœciach;
WY£¥CZA
sprê¿arkê w przypadku awarii;

10 PANEL STEROWANIA umieszczony jest w szczelnej i odpornej
na wstrz¹sy obudowie, wykonanej z blachy 12/10. Panel sterowania
sk³ada siê z niezawodnych elementów elektrycznych najwy¿szej
klasy, testowanych w ekstremalnych warunkach.

PRZYCISKI s³u¿¹ do:
- w³¹czania i wy³¹czania;
- anulowania ostrze¿eñ;
- wejœcia w menu obs³ugi;
- testowania karty sterownika
KONTROLA
Dwa wyœwietlacze informuj¹ o
wszystkich parametrach pracy
urz¹dzenia w sposób wyraŸny i
zrozumia³y.
Dwa przyciski funkcyjne i dwa przyciski
przewijania pozwalaj¹ na kontrolê i
programowanie parametrów pracy.

WYŒWIETLA
informacjê o urz¹dzeniu na
wyœwietlaczu.

SYGNA£Y
Wyœwietlacze LED informuj¹ o stanie pracy.

11 STEROWNIK ES3000 stanowi skuteczny, automatyczny
systemem regulacji pracy sprê¿arki, zapewniaj¹cy odpowiedni¹
kontrolê nad ca³ym urz¹dzeniem.

Niski poziom ha³asu

12 WY£¥CZNIK G£ÓWNY umieszczony jest w zamykanej szafce
oraz zawiera wy³¹cznik bezpieczeñstwa.

Wieloletnie doœwiadczenie, dok³adna analiza przep³ywu
powietrza ch³odz¹cego wewn¹trz urz¹dzenia, zastosowanie
obudowy dŸwiêkoch³onnej, dok³adny monta¿ elementów oraz
praca bez drgañ, sprawiaj¹ i¿, sprê¿arka nasza reprezentuje
najwy¿sz¹ klasê dostêpn¹ na rynku. Niski poziom ha³asu
pozwala na instalacjê sprê¿arki w œrodowisku pracy lub w
bezpoœrednim s¹siedztwie pomieszczeñ biurowych.

Multicontrol (opcjonalne)
PROSTY, NIEZAWODNY I ELASTYCZNY sposób regulacji sprê¿arek
serii MSC.

13 CH£ODNICA KOÑCOWA POWIETRZA I OLEJU jest zwart¹
konstrukcj¹ posiadaj¹c¹ du¿¹ powierzchniê wymiany ciep³a,
utrzymuj¹ca nisk¹ temperaturê powietrza wylotowego i optymaln¹
temperaturê oleju.

Kontroluje doci¹¿enie, czas pracy na biegu ja³owym oraz rozruch
silnika, optymalizuj¹c cykl pracy i przeciwdzia³a wszelkim
kosztownym oraz niepotrzebnym stratom energii.

14 WENTYLATOR zapewnia prawid³owy przep³yw powietrza
ch³odz¹cego nawet w ekstremalnych warunkach.

F4 Inteligentne W³¹czenie/wy³¹czenie
POWER

15 WK£ADKI D WIÊKOCH£ONNE umieszczone w okolicach wlotu
i wylotu powietrza, poch³aniaj¹ drgania znacznie redukuj¹c poziom
ha³asu.

Bezpieczeñstwo
Elektroniczny system kontroli steruje prac¹ urz¹dzenia oraz
zawiera sygnalizacjê LED, która wyœwietla nastêpuj¹ce sygna³y:
• Migaj¹ce: stany przejœciowe (maszyna gotowa do rozruchu,
przestój lub stan ostrzegania)
• Ci¹g³e: faza pracy, ostrze¿enia i stany awaryjne.

7

9 ZAWÓR MINIMALNEGO CIŒNIENIA zawór zwrotny
zapewniaj¹cy prawid³owy przep³yw oleju od chwili uruchomienia i
pracy na biegu ja³owym.

16 OBUDOWA D WIÊKOCH£ONNA wykonana jest z blachy,
pomalowana i pokryta materia³em niepalnym, poch³aniaj¹cym ha³as.
Zawiera otwory umo¿liwiaj¹ce wlot i wylot powietrza ch³odz¹cego.
Wlot jest wyposa¿ony w ³atwo wymienialny panel filtracyjny
powietrza ch³odz¹cego.

max
min

100%
70%
20%

100%
0%

DELIVERY
DELIVERY

max

PRESSURE

F6 PRACA AUTOMATYCZNA
POWER
POWER

POWER
POWER

max
min

min
no-load

FILTR OLEJU ³atwo wyjmowany wkrêcany wk³ad filtra.

8 SEPARATOR OLEJU wysoko wydajny, wielostopniowy
separator oleju powoduje minimalne straty ciœnienia podczas
usuwania oleju ze strumienia sprê¿onego powietrza.

100%
20%

DELIVERY

F5 Modulacja

PRESSURE
PRESSURE

max
min

compressor pressure
line pressure

Dla niewielkiego i œredniego zu¿ycia
sprê¿onego powietrza, z d³ug¹ prac¹ na
biegu ja³owym.
Redukcja czasu pracy na biegu ja³owym
powoduje oszczêdnoœæ energii.

max

PRESSURE
PRESSURE

min

no-load

compressor pressure
line pressure

Dla zapotrzebowania bliskiego
maksymalnej wydajnoœci sprê¿arka
przechodzi w tryb regulacji
modulacyjnej.

Dla zró¿nicowanego zapotrzebowania;
system wybiera automatycznie tryb F4 lub
F5 w zale¿noœci od zapotrzebowania na
sprê¿one powietrze.

Wiele korzyści dla Klienta
Zwarte
Kompletny system sprężający i uzdatniający powietrze, fabrycznie zmontowany, przetestowany i gotowy do użytku, dzięki
swojej zwartej konstrukcji zajmuje mało miejsca.

Ciche
Hałas już nie jest problemem.
Dzięki sprawdzonym sprężarkom MSA, które pracują nie
wytwarzając drgań i posiadają specjalnie zaprojektowany
przepływ powietrza chłodzącego, obniżono poziom
hałasu do jedynie
63 / 65 dB(A)
Pozwala to na instalowanie tych sprężarek w
bezpośrednim sąsiedztwie stanowisk pracy i biur.

130
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75

63/65
20

40

dB (A)

Ekonomiczne
Sterownik ES 3000 umożliwia:
sterowanie wszystkimi operacjami,
kontrolę i regulację urządzenia,
monitorowanie nieprawidłowości,
zatrzymanie sprężarki w przypadku awarii,
podgląd parametrów pracy,
redukcję kosztów energii
= WIĘKSZY ZYSK
redukcję zużycia energii
= BARDZIEJ PRZYJAZNE
ŚRODOWISKU

Łatwa obsługa
- Trzy łatwo demontowane części obudowy umożliwiają
dostęp do wszystkich elementów sprężarki,
- widoczny z zewnątrz wskaźnik poziomu oleju,
- łatwo dostępne elementy wewnętrzne ułatwiają
czynności eksploatacyjne.

Łatwy transport
Dzięki zwartej konstrukcji, małym wymiarom i specjalnie
zaprojektowanej podstawie, sprężarka z łatwością może
być transportowana standardowym wózkiem widłowym.
Mobilność urządzenia dodatkowo ułatwia instalację.

Okres pracy w odciążeniu w funkcji zapotrzebowania na sprężone powietrze (= oszczędność energii)

DANE

TECHNICZNE

(zgodnie z ISO 1217 i CAGI PNEUROP PN8NTC2)

Typ

2
bar

psi

HP

kW m3/mim

m3/h

cfm dB (A)

(1)

(3)

FM0/FMM

typ

typ

litry

1750 670 1750 370 MSA 5,5/8
1750 670 1750 370 MSA 5,5/10

-

-

500

-

-

500

1750 670 1750 390 MSA 7,5/8
1750 670 1750 390 MSA 7,5/10

-

-

500

-

-

500

1750 670 1750 390 MSA 7,5/13
1750 670 1750 405 MSA 11/8

-

-

500

-

-

500

1750 670 1750 405 MSA 11/10
1750 670 1750 405 MSA 11/13

-

-

500

-

-

500

-

-

500

-

-

500

-

-

500

L

W

(2)
H

kg

typ

MSA TANK (4)
8 116 7,5 5,5 0,790 47,4 27,9

64

10 145 7,5 5,5 0,630 37,8 22,3

64

8 116 10 7,5 1,120 67,2 39,6

64

MSA 7,5/10 - 500

10 145 10 7,5 1,000 60,0 35,3

64

MSA 7,5/13 - 500

13 188 10 7,5 0,790 47,4 27,9

64

MSA 5,5/8 - 500
MSA 5,5/10 - 500
MSA 7,5/8 - 500

8 116 15

11 1,620 97,2 57,2

63

MSA 11/10 - 500

10 145 15

11 1,400 84,0 49,5

63

MSA 11/13 - 500

13 188 15

11 1,210 72,6 42,8

63

8 116 20

15 2,000 120,0 70,7

65

MSA 15/10 - 500

10 145 20

15 1,790 107,4 63,3

65

1750 670 1750 410 MSA 15/8
1750 670 1750 410 MSA 15/10

MSA 15/13 - 500

13 188 20

15 1,470 88,2 51,9

65

1750 670 1750 410 MSA 15/13

MSA 11/8 - 500

MSA 15/8 - 500

MSA DRY (4)

8 116 7,5 5,5 0,790 47,4 27,9

64

1750 670 1750

410 MSA 5,5/8

DSX900

20

500

MSA 5,5/10 - 500 D 10 145 7,5 5,5 0,630 37,8 22,3

64

1750 670 1750

410 MSA 5,5/10 DSX900

20

500

MSA 5,5/8 - 500 D

8 116 10 7,5 1,120 67,2 39,6

64

1750 670 1750

435 MSA 7,5/8

DSX1200

20

500

MSA 7,5/10 - 500 D 10 145 10 7,5 1,000 60,0 35,3

64

1750 670 1750

435 MSA 7,5/10 DSX1200

20

500

MSA 7,5/13 - 500 D 13 188 10 7,5 0,790 47,4 27,9

64

1750 670 1750

435 MSA 7,5/13 DSX1200

20

500

MSA 7,5/8 - 500 D

MSA 11/8 - 500 D
MSA 11/10 - 500 D
MSA 11/13 - 500 D
MSA 15/8 - 500 D
MSA 15/10 - 500 D
MSA 15/13 - 500 D

8
10
13
8
10
13

116 15

11 1,620 97,2 57,2

63

1750 670 1750

455 MSA 11/8

DSX1800

20

500

145 15

11 1,400 84,0 49,5

63

1750 670 1750

455 MSA 11/10

DSX1800

20

500

188 15

11 1,210 72,6 42,8

63

1750 670 1750

455 MSA 11/13

DSX1800

20

500

116 20

15 2,000 120,0 70,7

65

1750 670 1750

460 MSA 15/8

DSX1800

20

500

145 20

15 1,790 107,4 63,3

65

1750 670 1750

460 MSA 15/10

DSX1800

20

500

188 20

15 1,470 88,2 51,9

65

1750 670 1750

460 MSA 15/13

DSX1800

20

500

(1) Również dostępne ze zbiornikiem 340 l
(2) Różnice dla zbiornika 340 l:
masa zmniejszona o 35 kg
szerokość zmniejszona o 20 mm
wysokość zmniejszona o 65 mm
(3) Na zamówienie, MSA DRY może zostać wyposażony w osuszacz przystosowany do ekstremalnych warunków
(4) Również dostępna wersja ze zmienną prędkością obrotową (oprócz 5,5 kW)
Wymiary i masy nie uwzględniają opakowania
H

Nasze produkty są nieustannie ulepszane. W związku z tym zastrzegamy sobie prawo do zmiany parametrów urządzeń.
L

Zgodnie z

Dystrybutor

MARK Polska Technika Sprężania i Uzdatniania Powietrza
Al. Krakowska 61A, Sękocin Nowy, 05-090 Raszyn
Telefon: +48 (0) 22 720 96 00 Fax: +48 (0) 22 720 96 02, E-Mail: info@mark-polska.pl, www.mark-compressors.pl
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