VVK - VSD - DT SERİSİ
VİDALI HAVA KOMPRESÖRLERİ

STANDART DONANIM

SERVİS KOLAYLIĞI

Ürünlerimizin tamamında, IE3 verimlilik sınıfında IP55

Tüm sarf malzemelere anında erişim sağlayan yerleşim, hızlı

elektrik motorları, IP54 fan motorları, yıldız-üçgen motor

sökülüp takılabilen koruma kapakları, kolay kullanıma sahip

yol verme sistemi, pazar ihtiyaçlarına göre IEC, UL/cUL, CE

kontrolörler kullanılarak gerçekleştirilen servis dostu tasarım

standartlarına uygun seçilmiş elektriksel malzemeler, yüksek

duruş süresini en aza indirir ve bakım maliyetlerini düşürür.

verimli daha az enerji tüketen vida bloğu gibi yüksek kalitede
komponentler standart olarak sunulur.
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GENEL ÖZELLİKLER

ELEKTRONİK KONTROL
Vidkom vidalı kompresörler; düzgün çalışma ve kesintisiz üretim sağlamak için kullanımı
kolay, ürün serisine bağlı olarak haberleşme yeteneklerine sahip, dayanıklı ve uzun ömürlü
mikro işlemci kontrolörler ile donatılmıştır.

VİDA BLOĞU
Dayanıklı, yüksek kapasitede hava sağlayan, her modelin
kapasite ihtiyacına göre özel seçilen patentli vida bloğu
Yeni rotor profilleri ile daha az kayıplı hava üretimi ve daha düşük tork ihtiyacı
Yük taşıma kabiliyetleri artırılmış yeni nesil rulman tasarımı

HAVA/YAĞ SEPARATÖR
Ürün serisine bağlı olarak spin-on ya da daldırma tip separatör tasarımı
Daldırma tip separatör
Üç kademeli tasarım ile yüksek performanslı ayrıştırma
Derin sarımlı, birbirine geçen ayrıştırma tabakaları ile
daha düşük hacimde daha etkin ayrıştırma
Çıkış havasında düşük yağ buharı miktarı ≤ 3 ppm
Spin-on separatör
Kolay değiştirilebilir, montaj ve demontaj kolaylığı
Separatör tankına ihtiyaç duymayan tasarım

ANA MOTOR VE TAHRİK SİSTEMİ
Yüksek verimli 400V/3 faz/50Hz, IE3, F sınıfı
korumaya sahip IP55 elektrik motoru
Yıldız üçgen motor yol verme sistemi
Kayış-Kasnaklı modellerde burçlu kasnaklar
ile söküp-takma kolaylığı
Direkt akuple modellerde elastik
kaplin kullanımı sayesinde uzun ömürlü
ve verimli aktarma sistemi
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VSD SERİSİ

Vidalı Hava Kompresörleri
VİDKOM İnvertörlü (Değişken Hız Sürücüsü Variable
Speed Driver) Kompresörler; Değişken miktarda
hava ihtiyacı olan işletmelerde avantajları sayesinde
%35'e varan enerji tasarrufu sağlar ve kompresörün
çalışma ömrünün artırıcı rol oynar.

YUMUŞAK KALKIŞ ve UZUN ÖMÜR
Elektrik motorunun yıldız-üçgen kalkışı sırasında, yıldız periyodunda çekilen aşırı
(demeraj akımı) akım ve oluşan elektromekanik yükler, invertörün sağladığı yumuşak
kalkış ve duruş imkanı ile giderilmiş olup kompresörde kullanılan ekipmanların ömrü
artar ve dolayısıyla bakım maliyetleri azalır.

EKONOMİK ÇALIŞMA VE SABİTÇIKIŞ BASINCI

Standart vidalı kompresörler, hedeflenen basınca ulaşıldığında boşa, belirlenen alt basınca gelindiğinde ise tekrardan yüke
geçerler. Kompresör boşa geçtiği zaman, elektrik motoru sabit devrinde çalışmaya devam ederken basınçlı hava üretilmez ve
kompresör yükte çalışmaya göre % 30 oranında enerji tüketmeye devam eder. İnvertörlü kompresörlerde ise elektrik motoru
işletmenin anlık hava ihtiyacını karşılayacak optimum devirde çalışarak büyük oranda enerji tasarrufu ve aynı zamanda hedeflenen
sabit çıkış hava basıncı elde edilmiş olur. Ayrıca standart vidalı kompresörlerdeki yük ve boş geçişlerinde yaşanan mekanik yük
değişimleri kompresörün ekipmanlarının yorulmasına ve kompresör konstrüksiyonunun uzun dönemde yıpranmasına sebep olur.

DÜŞÜK REAKTİF GÜÇ KULLANIMI

İnvertörlü kompresörlerde kompanze edilmesi gereken
reaktif güç ortadan kalkar. Ödenen reaktif güç bedeli azalır.

Yıldız / Üçgen Vidalı Kompresör
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VVK - DT SERİSİ
Vidalı Hava
Kompresörleri

Vidkom VVK DT serisi Kompresörler direkt akuple
edilen motor ve vida bloğu sayesinde güç aktarım
kayıplarını en aza indirerek yüksek performans
sağlar. En yeni nesil vida bloğu ve motor kullanımı
sayesinde işletme giderleri azaltılır. Sürekli
sağlanan hava ile duruşlar minimum seviyede
gerçekleşir.

ANA MOTOR TAHRİK SİSTEMİ
Elastik kaplin kulanımı sayesinde bakım gerektirmeyen
uzun ömürlü ve verimli güç aktarım sistemi.

VİDA BLOĞU
Dişli vida kullanılan ürünler için AGMA
(American Gear Manufactures Association)
standartlarında dişli kutusu
Direkt akuple

HAVA/YAĞ SEPARATÖRÜ
Yüksek verimli uzun ömürlü
daldırma tip seperatör

TASARIM / MODELLEME
Yalın mühendislik anlayışı ile
dayanımı yüksek ürünlerin imal
edilmesi esas alınmıştır

SOĞUTMA SİSTEMİ
Sessiz ve verimli eksenel fan
Sıcaklık kontrollü fan motoru
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Ürün renkleri ve tip yapısı modellere
göre değişiklik göstere bilir.
İzmir Yolu Üzeri 21. Sokak No. 4 Çatalağıl / Bursa / Türkiye Tel : +90 216 443 16 84

www.vidkom.com.tr
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