
Osuszacze adsorpcyjne 
sprężonego powietrza

HDA 100 –  10800

Wraz z przedmiotowymi osuszaczami 
powietrza dostarczane są filtry wstępne 
i dokładne dla utrzymywania w czystości 
strumienia powietrza oraz integralności 
złoża adsorpcyjnego. Niezawodny w 
działaniu kontroler elektroniczny zapewnia 
bezpieczną pracę osuszacza przez cały 
jego okres żywotności eksploatacyjnej.

Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na 
zimno: 

Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na 
zimno zapewniają stały ciśnieniowy punkt 
rosy -40ºC. Omawiane osuszacze zostały 
skonstruowane dla dostarczania czystego i 
bardzo suchego, sprężonego powietrza dla 
aplikacji krytycznych. 

Osuszacze adsorpcyjne regenerowane 
na zimno wyposażone są w bardzo 
specjalistyczne zawory i złoże 
adsorpcyjne, celem zapewnienia ich 
poprawnej pracy i wykazują najniższe 
spadki ciśnienia wśród dostępnych 
na rynku. Oszczędzają energię oraz 
pomagają w utrzymaniu środowiska 
bardziej „zielonym”.



EMPOWERING PEOPLE. EMPOWERING PERFORMANCE.

FILTR WSTĘPNY X
            Stopień skuteczności:
      Usunięta cząsteczka      
    wielkości 1 mikrona & 0,5 
mg/m3 usuniętego oleju

               Stopień skuteczności:
        Usunięta cząsteczka   
    wielkości 0,01 mikrona & 
0,01 mg/m3 usuniętego oleju

                Stopień skuteczności:
           Usunięta cząsteczka             
       wielkości 5 mikronów (usuwa
   cząsteczki złoża adsorpcyjnego 
za osuszaczem)

W przypadku wymagań 
specjalnych Prosimy o 
skontaktowanie się z naszym 
działem technicznym

Osuszacze skonstruowane są zgodnie Pneurop, warunki według ISO7183

Wydajność
Przyłącze

Spadek 
ciśnienia
(mbar)

Wymagane 
zasilanie 
elektryczne

Typ filtra

Temperatura na wlocie: 35ºC

Maksymalne ciśnienie robocze: 16 bar

Maksymalna temperatura na wlocie: 50ºC

Ciśnieniowy punkt rosy: 40ºC

Ciśnienie robocze: 7 bar

Maksymalna temperatura robocza: 50ºC

Systemy rozwiniętej technologii 
dla zapewnienia jakości... innowacji...

FILTR WSTĘPNY Y FILTR NASTĘPNY P

PRZEDSTAWICIEL W POLSCE:
P.H.U. PNEUMA
59-216 Kunice Legnickie
Szczytniki n/Kaczawą 17
Tel./Fax: +48 76 86 208 63
www.pneuma.pl
biuro@pneuma.pl 

HEADQUARTER
HERTZ KOMPRESSOREN GmbH 
59227 Ahlen, In der Schlinge 6
Phone: +49 2382 940 63 83 / +49 940 63 84
Fax     : +49 2382 940 84 90 
www.hertz-kompressoren.com    
export@hertz-kompressoren.com

HERTZ KOMPRESSOREN LTD.
Unit 12-13 Peel Mills Industrial Estate 
Chamberhall Street Bury Manchester BL9 OLU
United Kingdom
Phone: +44 161 764 41 60
www.hertz-kompressoren.com
export@hertz-kompressoren.com
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