
 КОМПРЕСОРИ НОВИХ СЕРІЙ TE/HE

Максимум продуктивності за оптимальною ціною

  

  

 

200 – 300 л/хв

225 / 330 бар

КОМПАКТНІСТЬ

ЗРУЧНІСТЬ В ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ПОВІТРЯ ДЛЯ ДИХАННЯ 
ЗГІДНО DIN EN 12021

www.bauer-kompressoren.com/poseidonedition

 
  

  

Наша нова серія компресорів POSEIDON EDITION 
характеризується оптимальним співвідношенням ціни і 
продуктивності при чудовій якості. Компресорні установки цієї 
лінійки розроблені з урахуванням великої зручності в 
експлуатації. Вони поєднують перевірені на практиці основні 
конструктивні компоненти з простою, але надзвичайно міцною і 
довговічною конструкцією.

Установки серій ТЕ і HE мають виняткову компактність при високій 
продуктивності.



  СЕРІЇ TE/HEPOSEIDON EDITION

 Повне оснащення і максимальна 
зручність в експлуатації

СЕРІЯ TE
  

 
 

 

Компресори транспортабельні, для 
мобільного застосування.

Моделі PE 200, PE 250 і PE 300 
серії ТЕ відрізняються 
оптимальним співвідношенням 
ціни і продуктивності. Завдяки 
своїй компактності компресорні 
установки даної серії можуть 
легко перевозитися
і завантажуватися в 
транспортний засіб. Маслoнасос 
допускає нахил до 15 градусів. 
Тому компресори серії TE 
ідеально придатні для 
використання на кораблях.

  

 

  

   
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

СЕРІЯ HE
Компресори сконструйованні з
урахуванням максимальної
економії займаної площі.

Стаціонарні компресори 
горизонтальної компоновки 
моделей PE 250 HE і PE 300 HE
унікальні за ступенем 
компактності в своєму класі
продуктивності.
Завдяки ідеально продуманому
взаєморозташуванню 
компресорного блоку і при-
водного агрегату, компресори 
серії HE мають мінімальну 
потребу в займаній площі, але
тим не менше лишаються 
високопродуктивними.
Компресори даної серії вже в 
своєму стандартному виконанні
оснащені автоматикою 
конденсатоотвода і системою 
управління, дуже зручною і
простою у використанні.



  СЕРІЇ TE/HE

 Беcкомпромісна якість 
компресорів  

МІЦНИЙ І ДОВГОВІЧНИЙ БЛОК
   Зносостійкі поршневі кільця з высокотехно

 логічного полімерного матеріала в останній ступені
стиснення.

 Охолодження масла в останній ступені стиснення – 
для скорочення зносу до можливого мінімуму і  
підвищення ресурсу компресорного блоку.

 Проміжний і кінцевий охолоджувачі виготовлені
     з высокоякісної корозійностійкої сталі для запобігання 

корозії.
 Масляний насос низького тиску с маслофільтром –  
для ефективного змащення і збільшення інтервалів  часу 
між замінами масла.

АВТОМАТИЧНИЙ РЕЖИМ РОБОТИ
 Система управління в складі з пристроєм відклю
чення по досягненню кінцевого  тиску забезпечує 
автоматичну зупинку компресора.

 Надійна автоматика конденсатовідводу:  
 

     
Відвод конденсата здійснюється при включенні
і виключенні компресорної установки, а також через 
визначені інтервали часу в процесі її роботи.

 Лічильник годин роботи для контроля чергових
інтервалів поточного і сервісного обслуговування.

ФІЛЬТРУЮЧІ СИСТЕМИ «Р» ДЛЯ ОТРИМАННЯ  
ПОВІТРЯ НАЙВИЩОГО СТУПЕНЯ ОЧИСТКИ
 Передова технологія фільтрування що удосконалюва

  лась впродовж десятиліть, дозволяє отримувати повітря 
для дихання якістю  вище, ніж вимагається  
Європейским стандартом DIN EN 10021.

 Наші оригінальні фільтруючі картриджи   
   

 

гарантують надійне видалення із стисненого 
повітря вологи, масла і шкідливих домішок.

ПОВНИЙ КОНТРОЛЬ ФІЛЬТРУЮЧОГО 
КАРТРИДЖА
 Тільки в компресорах BAUER: Унікальний у всьому світі 

  

мікрокомпьютерний контрольний пристрій
BTIMER (опція) для попередження про необхідність 
заміни картриджа і проведення техобслуговування.

 Мікрокомпьютер підраховує години роботи та  

 
надійно візуалізує залишковий ресурс фільтруючого 
картриджа в будь-який момент часу.
Про необхідність заміни картриджа абои виконання  
чергових рабіт з техобслуговування своєчасно 
видається попереджувальний сигнал.

ЗАВЖДИ НАДІЙНО!
 Служба постачання запасних частин  більш
ніж у 50 країнах світу.

 Гарантується забезпечення запасними частинами  на
20річний період, та навіть суттєво довше.

Система управління в поєднанні з автоматикою конденсатовідвода  
мінімізує працевитрати

Фільтруюча система P-31 в зборі з мікрокомпьютерним контрольним 
пристроєм B-TIMER для отримання повітря найвищого ступеня
очистки

Kомпресорний блок мод. IK 120, надзвичайно міцний и довговічний



  СЕРІЇ TE/HE

BAUER KOMPRESSOREN GmbH 
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PE-G II 200-300-R
7.11   PR 0196

Із застереженням про внесення технічних змін

 
 
Модель

Робочий тиск

Приводний 
двигун

 
 

Продук- 
тивність

Частота  
обертів 

коленвала

Час 
наповнення

Потужність 
двигуна

  Фільтруюча
  система 

TRIPLEX®

 Габарити, 
прибл., см  

Маса 
нетто, 
прибл.

   макс. 330 бар  л/хв 1)  хв 1  хв 2) кВт к.с. Д Ш В кг

PE 200 - TE Трифазний 200 1250 1,0 4,0   5,5 P21 110 52 57 120

PE 250 - TE Трифазний 250 1450 0,8 5,5   7,5 P21 / P31 110 52 57 130

PE 300 - TE Трифазний 300 1800 0,7 7,5 10,0 P21 / P31 / P42 110 52 57 140

PE 250 - HE Трифазний 250 1450 0,8 5,5   7,5 P31 / P42 110 69 99 230

PE 300 - HE Трифазний 300 1800 0,7 7,5 10,0 P31 / P42 110 69 99 250

 1) Постачається у виконанні  225 бар або 330 бар, за додаткову
плату також із перемиканням з 225 бар на 330 бар

 2) Час наповнення балона ємкістю 1 л 
від 0 до 200 бар

Варіанти оснащення

Технічні характеристики

ОПЦІЇ Установки серії ТЕ Установки серії HЕ

Модель PE 200 TE PE 250 TE PE 300 TE PE 250 HE PE 300 HE

Опціональне виконання системи автоматизації

Система управління

Пристрій відключення по досягненню кінцевого тиску

Автоматика конденсатовідводу

Приєднувальні кабелі та захисні автомати двигунів

Опціональне виконання системи підготовки стисненого повітря

 Фільтруюча система P21

 Фільтруюча система P31

 Фільтруюча система P42

Контрольний пристрій B-TIMER

 Контрольний пристрій SECURUS 1)

Опціональне виконання системи розподілу стисненого повітря

1 заправний шланг

2 заправних шланга

Панель з 4 зарядними пристроями, пряме підключення

Панельз  4 зарядними пристроями, шлангове підключення

Робочий тиск 225 або 330 бар, на вибір

Робочий тиск 225 та 330 бар, з перемиканням

 стандартно  |    опціонально        1) Поставляється лише до фільтруючої системи Р42              2) Поставляється лише до перемикача робочого тиску

2) 2) 2)

POSEIDON EDITION

Олег
Текстовое поле
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