
108 OMEGA AIR: Sušilniki stisnjenega zraka

X-DRY SERIJA
MODULARNI  ADSORPCIJSKI SUŠILNIKI

BREZ TOPLOTNE REGENERACIJE
 
APLIKACIJE
•	sistemi	s	stisnjenim	zrakom

obratovalni tlak

tlačna točka rosišča

temp. območje obrat.

pretok

4 do 16 bar

-40 °C (-25 °C/-70 °C)
1,5 do 50 °C

300 do 1050 Nm3/h

 
OPIS
X-DRY 300-1050 modularni adsorpcijski sušilniki 
so zasnovani za neprekinjeno separacijo vodne 
pare iz stisnjenega zraka in s tem za zniževanje 
točke rosišča. Sušilnik za svoje obratovanje 
potrebuje dve ločeno delujoči koloni.

Adsorpcija se odvija pod tlakom v prvi koloni, 
medtem ko se druga kolona regenerira z deležem 
že osušenega stisnjenega zraka pri tlaku okolice.

Sušilnik je sestavljen iz dveh ali več parov kolon, 
napolnjenih s sušilnim sredstvom, krmilnikom 
z LCD zaslonom, ventili, manometri, podporno 
konstrukcijo in ustreznim filtrskim ohišjem s 
potrebnimi filtrskimi elementi.

Robustna zasnova omogoča učinkovito in 
zanesljivo delovanje, hitro namestitev in 
enostavno vzdrževanje.



TEHNIČNI PODATKI

Tip

Priključek
Vhod/Izhod(3)

Nazivni pretok zraka
Dimenzije Masa

Vstop(1) Izstop(2)

'' [Nm3/h] [Nm3/h] A [mm] B [mm] C [mm] kg

X-DRY 300  G 2'' 300 - 570 670 1450 350

X-DRY 450 G 2'' 450 - 570 870 1450 520

X-DRY 600 G 2'' 600 - 570 1070 1450 690

X-DRY 750 G 2'' 750 - 570 1270 1450 860

X-DRY 900 G 2'' 900 - 570 1470 1450 1030

X-DRY1050 G 2'' 1050 - 570 1670 1450 1200

Obratovalni tlak 4 do 16 bar

Temp. območje obratovanja +1,5 °C do +60 °C

Tlačna točka rosišča -40 °C (-25 °C / -70 °C)

Napetost, frekvenca 230 V,  50/60 Hz 

Poraba energije <60 W

Razred zaščite IP 65

Filter (Dovod)* super fin - 0,01 µm

Filter (Odvod) prašni filter - 1 µm
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1)  Pri 1 bar(a) in 20°C ter obratovalnem tlaku 7 bar, vstopni temperaturi 35 °C in tlačni točki rosišča na izstopu -40 °C.
2)  Pretok na izstopu pri tipični porabi med fazo regeneracije za obratovanje pri pogojih nazivnega pretoka. Izstopni tok vključuje povprečne izgube zraka v vrednosti cca 17,3 %. 
*  Če je sušilnik dobavljen brez vstopnega filtra razreda 1 (ISO 8753-1), je potrebno vgraditi filter za trdne delce in olje na vstopu v sušilnik.


