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Γιατί είναι απαραίτητη η επεξεργασία του  
συμπυκνώματος;

Το Συμπύκνωμα είναι η αναπόφευκτη συνέπεια της συμπίεσης του 
αέρα. Πρόκειται για διαβρωτικό υγρό που εκτός από νερό, περιέχει και 
σωματίδια ελαίων και άλλων ρύπων. Προκαλεί σοβαρή περιβαλλοντική 
ζημιά, εάν διοχετευθεί στο περιβάλλον πρίν καθαριστεί. Η νομοθεσία 
περί υδάτινων πόρων ορίζει ότι το μολυσμένο νερό πρέπει να υφίστα-
ται επεξεργασία για την επίτευξη της καθορισμένης καθαρότητας 
που επιβάλλεται για την ασφάλεια του περιβάλλοντος. Οι διαχωριστές 
συμπυκνωμάτων AQUAMAT κάνουν ακριβώς αυτό: Διασφαλίζουν ότι 
τα επίπεδα ρυπαντών διατηρούνται εντός των ορίων των κανονισμών 
(π.χ. μέγ. 10 ή 20 mg/l για τους υδρογονάνθρακες). 
 
 

Πώς λειτουργεί το σύστημα AQUAMAT

Σε συνθήκες πίεσης, το συμπύκνωμα εισέρχεται στο θάλαμο εκτόνω-
σης (1).Έτσι η πίεση απελευθερώνεται χωρίς να προκληθούν στρόβιλοι 
στο κατάντη δοχείο διαχωρισμού(2). Τα μεγαλύτερα σωματίδια ρύπων 
συγκρατούνται από την αφαιρούμενη παγίδα σωματιδίων (3). Η στάθ-
μη του λαδιού ανεβαίνει προς το χείλος του δοχείου διαχωρισμού χάρη 
στον βάσει βαρύτητας διαχωρισμό και στη συνέχεια  εισρέει στο -με 
προστασία υπερχείλισης- δοχείο λαδιού(4). Το μερικώς καθαρισμένο 
συμπύκνωμα διέρχεται το σωλήνα προς το φίλτρο. Το προ-φίλτρο (5) 
δεσμεύει τα υπόλοιπα σωματίδια λαδιού. Το συμπύκνωμα διέρχεται το 
φίλτρο από μέσα προς τα έξω για τον καλύτερο διαχωρισμό ενώ τυχόν 
υπολείμματα λαδιού δεσμεύονται από το κύριο φίλτρο (6). Το απομέ-
νον, είναι καθαρό νερό που μπορεί να αποστραγγισθεί με ασφάλεια. 
Το επεξεργασμένο συμπύκνωμα αποστραγγίζεται από το σύστημα 
AQUAMAT μέσω της εξόδου νερού (7).

Μειώστε το κόστος με την AQUAMAT
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Γραμμή αποστράγγισης συμπυκνωμάτων 

Σε όλα τα σημεία συλλογής συμπυκνωμάτων 
πρέπει να υπάρχει προσαρμοσμένο ένα αξιόπιστο 
μέσο αποστράγγισης.

Υλικό φίλτρου υψηλής 
απόδοσης 

Όλα τα στοιχεία προ- και κύριων 
φίλτρων διαθέτουν υλικό υψηλής 
απόδοσης (μη ενεργοποιημένος 
άνθρακας). Επίσης, το αρχικό αε-
ροφυλάκιο διαχωρισμού που εκτελεί 
διαχωρισμό βάσει βαρύτητας, 
επιτρέπει τη σημαντική επέκταση 
των διαστημάτων συντήρησης. (Δεν 
εφαρμόζεται στο μοντέλο CF3).

Εμφανής ένδειξη  
συναγερμού 

Ο αισθητήρας στάθμης υπο-
δεικνύει με ευκρίνεια το βαθμό 
ρύπανσης του φίλτρου. Μόλις 
ο δείκτης αυτός γίνει εμφανής, 
απαιτείται η αντικατάσταση του 
φίλτρου. Μπορείτε να ελέγχετε 
τη λειτουργία του AQUAMAT, 
εξετάζοντας τα δοχεία εξέ-
τασης θολότητας και έτσι, να 
προγραμματίζετε τη συντήρηση.
(Σας συνιστούμε να ελέγχετε  
1 φορά την εβδομάδα).

Αντικατάσταση φίλτρου

Η αφαίρεση του στοιχείου του 
κύριου φίλτρου γίνεται εύκολα, 
χάρη στην βολική λαβή. Το φίλτρο 
μπορεί έπειτα να στερεωθεί εύ-
κολα στο κέλυφος AQUAMAT για 
αποστράγγιση. Έτσι, οι αλλαγές 
φίλτρων γίνονται γρήγορα και κα-
θαρά. Ο προκαταρκτικός εμποτι-
σμός του νέου φίλτρου δεν είναι 
απαραίτητος.

Πολλαπλές είσοδοι  
συμπυκνωμάτων 

Στους στάνταρ τύπους (από 
το AQUAMAT CF 9 κι εφεξής) 
μπορούν να συνδεθούν έως και 
τέσσερις γραμμές συμπυκνωμά-
των. Πλαστικά πώματα για τη 
φραγή των μη χρησιμοποιούμε-
νων συνδέσεων συμπεριλαμβά-
νονται.

Οικονομική επεξεργασία

Με το σύστημα AQUAMAT της 
KAESER επιτυγχάνετε την συλ-
λογή και επεξεργασία των συμπυ-
κνωμάτων του δικτύου σας στο 
δικό σας χώρο μειώνοντας έτσι 
έως 90% το συνολικό κόστος της 
υποχρεωτικής επεξεργασίας τους 
(εάν αυτή γινόταν από εξωτερικές 
εξειδικευμένες εταιρίες) πρίν τη 
διοχέτευσή τους στο περιβάλλον.

Θάλαμος εκτόνωσης
Δοχείο διαχωρισμού για το στάδιο του  
προ-διαχωρισμού
Αφαιρούμενη παγίδα σωματιδίων
Δοχείο λαδιού
Προφίλτρο
Στοιχείο κύριου φίλτρου
Έξοδος νερού
Αποστράγγιση για εξέταση θολότητας 
συμπυκνώματος
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Συμβουλή: 
Έχετε πάντα σε ετοιμότητα ένα 
πακέτο συντήρησης το οποίο 
θα περιέχει ένα προφίλτρο και 
ένα στοιχείο κύριου φίλτρου. Σε 
ορισμένες χώρες, αυτό αποτελεί 
νομικό προαπαιτούμενο.
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Δοκιμασμένη και πιστοποιημένη  
επεξεργασία συμπυκνωμάτων 

Δοκιμασμένο και πιστοποιημένο από το Ινστιτούτο Σχεδιασμού και Τεχνολογίας του Βερολίνου, το 
σύστημα AQUAMAT παρέχει σύγχρονης τεχνολογίας επεξεργασία συμπυκνωμάτων. Έτσι, όχι μόνο 
μειώνεται εξαιρετικά το κόστος επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, αλλά επίσης παρέχονται σημαντι-
κά οφέλη για το περιβάλλον .



Τεχνικά χαρακτηριστικά
Συστήματα επεξεργασίας 
συμπυκνωμάτων 1) AQUAMAT CF3 AQUAMAT CF6 AQUAMAT CF9 AQUAMAT CF19 AQUAMAT CF38 AQUAMAT CF75 AQUAMAT CF168

Απόδοση επεξεργασίας σύμφωνα 
με τις κλιματικές ζώνες 2) 1  /  2  /  3 1  /  2  /  3 1  /  2  /  3 1  /  2  /  3 1  /  2  /  3 1  /  2  /  3 1  /  2  /  3

Ελαιόψυκτοι κοχλιοφόροι αεροσυμπιεστές 

...με λιπαντικό SIGMA FLUID S 460 m³/min
2,1 / 1,9 / 1,6 4,2 / 3,8 / 3,2 6,5 / 5,6 / 4,8 13,0 / 11,3 / 9,6 25,9 / 22,5 / 19,1 51,8 / 45,0 / 38,3

120 / 105 / 60

...με λιπαντικό SIGMA FLUID MOL, λάδι VCL m³/min 80 / 70 / 40

...με λάδια VDL m³/min 2,8 / 2,4 / 2,1 5,5 / 4,9 / 4,2 8,5 / 7,3 / 6,2 16,9 / 14,6 / 12,5 33,6 / 29,3 / 24,9 67,3 / 58,5 / 49,7        100 / 90 / 50

Μονοβάθμιοι και διβάθμιοι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές

...με λάδι VDL m³/min 1,9 / 1,7 / 1,5 3,8 / 3,4 / 2,9 5,9 / 5,1 / 4,3 11,7 / 10,1 / 8,7 23,3 / 20,3 / 17,2 46,6 / 40,5 / 34,4 Klimazone 2: 17 – 52

...με λάδι PAO m³/min 1,6 / 1,4 / 1,2 3,2 / 2,8 / 2,4 4,9 / 4,2 / 3,6 9,8 / 8,4 / 7,2 19,4 / 16,9 / 14,3 38,8 / 33,8 / 28,7 –

...με λάδι με ενώσεις εστέρων m³/min 1,8 / 1,6 / 1,4 3,7 / 3,2/ 2,8 5,6 / 4,9 / 4,1 11,2 / 9,7 / 8,3 22,3 / 19,4 / 16,5 44,6 / 38,8 / 33,0 –

Χωρητικότητας δοχείου l 10,0 18,6 30,6 61,3 115,5 228,4 720

Χωρητικότητα φίλτρου  l 1 x 2,0 / 1 x 2,5 1 x 4,7 / 1 x 3,7 1 x 2,5 / 1 x 5,4 1 x 6,7 / 1 x 10,4 1 x 18,5 / 1 x 20,2 1 x 36,5 / 2 x 40,3 1 x 30 / 2 x 45

Είσοδος συμπυκνώματος 2 x G½ 2 x G½ 3 x G½ / 1 x G1 3 x G½ / 1 x G1 3 x G½ / 1 x G1 3 x G½ / 1 x G1 3 x G½ / 1 x G1

Έξοδος νερού (μέγεθος εύκαμπτου σωλήνα) DN 10 DN 10 DN 13 DN 25 DN 25 DN 25 DN 30

Έξοδος λαδιού DN – – DN 25 DN 25 DN 40 DN 40 DN 30

Προκαταρκτικός διαχωρισμός λαδιού – – • • • • •

Βάρος (κενός)  kg 3,5 5,8 13,5 18,5 36,5 53 90

Πλάτος  mm 290 375 350 410 530 659 1000

Βάθος  mm 222 205 544 594 764 939 1200

Ύψος  mm 528 595 702 872 1090 1160 1560

Θέρμανση ελεγχόμενη με θερμοστάτη (προαιρετικά)

Ισχύς  kW – 0,4 0,4 1 1 1,4 2 x 1,4

Βάρος  kg – 0,7 0,7 1 1 1,1 2 x 1,1

Ηλεκτρική παροχή  V 230   V   –   50-60 Hz   –   1 Ph

1) Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη παράγοντες όπως ο τύπος αεροσυμπιεστή και λαδιού κατά την επιλογή συστημάτων επεξεργασίας συμπυκνωμάτων AQUAMAT. Σημείωση: Οι ελαιολίπαντοι 
αεροασυμπιεστές με καθαρό λάδι και οι εμβολοφόροι αεροσυμπιεστές πολλαπλών σταδίων  παρουσιάζουν τάσεις σχηματισμού γαλακτώματος. Ενημερώστε την KAESER σχετικά με τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά του αεροσυμπιεστή ή των αεροσυμπιεστών σας για να αποκτήσετε ένα σύστημα AQUAMAT που ανταποκρίνεται στις δικές σας ανάγκες. 
2) Ζώνη κλίματος: 1 = Ξηρό / δροσερό (Βόρεια Ευρώπη, Καναδάς, Βόρεια Αμερική, Κεντρική Ασία), 2 = Εύκρατο (Κεντρική και Νότια Ευρώπη, ορισμένες περιοχές τις Νότιας Αμερικής, Βόρεια 
Αφρική), 3 = Υγρό (Παράκτες περιοχές ΝΑ Ασίας, κεντρική Αμερική, Ωκεανία, περιοχές Αμαζονίου και Κονγκό).

Διαστάσεις

www.kaeser.com
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