The LW 320 ES is ideal for dive shops, diving clubs and diving schools, as well as medium-sized breathing air filling station.

Compressors

LW 320 ES

LW 320 ES
The three-stage compressor is sound insulated and operates at low speed. It is also suitable for continuous operation. It offers long service intervals,
low maintenance costs and, through the oversized industrial components maximum reliability. The compressor is delivered full wired, ready for connection with automatic shut-off, automatic condensate drain and star/delta start cycle.

Kompresory s excelentním odhlučněním a
dokonalým chladícím systémem.
Při vývoji tohoto modelu byly zohledněny
poslední požadavky uživatelů. Kompresor, řadící
se svým výkonem do střední třídy, je ideální pro
široké spektrum nasazení. Zvukově izolovaná skříň
zaručuje dokonalé odhlučnění, takže kompresor
lze instalovat i v dílně, nebo v obchodních
prostorech budov, kde není možno tolerovat hluk.
Čelní panel nabízí pohodlné umístění max. šesti
plnících hadic a přehled nad základními funkcemi
kompresoru.

Technical Data

LW 320 ES - Inner view
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LW 320 ES – Standardní kontrolní panel

LW 320 ES – s volitelným ovládacím panelem ECC

Specifikace

LW 320 ES

Compressors

▪ Připravený pro rychlé zapojení, plně vystrojený pneumatickým a elektrickým ovládáním kompresoru se
spouštěním hvězda/trojúhelník
▪ Kontrolní panel s ovládáním start/stop a testem odkalování, tlačítko stop, tlakoměr a počítadlo
provozních hodin
▪ Automatické odkalování kondenzátu, start/stop bez tlaku. Kontrola úniku plynu a testovací mód
přetlakového ventilu
▪ Automatický stop po dosažení koncového tlaku
▪ Nouzový vypínač, bezpečné vypnutí při otevření předního a/nebo zadního panelu
▪ Zvukově izolovaná skříň s robustním ocelovým rámem, práškově lakovaná barvou RAL 6026
▪ Všechny písty s pístními kroužky
▪ 3 soustředné sací/výtlačné ventily
▪ Nízkotlaké olejové čerpadlo a filtr
▪ Přídavný ventilátor pro dodatečné chlazení
▪ Odlučovač olej/voda za každým stupněm, přetlakový ventil za každým stupněm
▪ Udržování tlaku a zpětný ventil
▪ 2 samo-odpouštěcí plnící ventily s plnící hadicí a připojením, a/nebo pevným výstupem
▪ Filtrace vzduchu pro dýchání v souladu s normou EN 12021

Doplňky
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Až 6 plnících hadic
Současné plnění na tlak 200/300 bar
Ochrana motoru
Nestandardní napětí / frekvence na dotaz
Ovládací panel ECC controls
Monitorování tlaku oleje s automatickým vypnutím
Monitorování teploty válců s automatickým vypnutím
Funkce auto start při poklesu tlaku
Monitorování teploty oleje s automatickým vypnutím
Tlakoměry výstupů jednotlivých stupňů
Monitorování stavu filtru - Puracon

Technická Data
LW 320 ES
Typ:

Vzduchem chlazený, pístový kompresor

Kapacita [litrů/min]:

320

Kapacita [Nm³/h]:

19.2

Kapacita [cfm]:

11.3

Max. tlak [bar]:

350 (nastavený na přetlak. ventilu posledního stupně)

Otáček v minutě:

1450

Počet stupňů / Počet válců:

3/3

Hlavní pohon:

Třífázový elektromotor 400V / 50Hz

Příkon pohonu [kW]/ [HP]:

7.5 / 9.0

Požad. na chladící vzduch [Nm³/h]:

2250

Mazání:

Tlakové + rozstřikem

Množství oleje [litrů]:

1.8

Tlak oleje [bar]:

0.6 – 4.0 (+/- 0.3)

Teplota výstupního vzduchu [°C]:

6°C nad okolím

Kapacita filtru [m³ při +20°C]:

900

Rozměry D x Š x V [cm]:

76 x 103 x 163

Hmotnost [kg]:

330

Hladina hluku:

62 (dB měřeno ve vzdálenosti 1 m)
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e-mail: info@tensio.cz
www: www.tensio.cz
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