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ESCOMP, Booster hava kompresörleri ile 7.5 , 10  ve 13 Bar  
emiş basınç seçenekleri ve 40 bar hava çıkış basıncıyla verimli 
ve ekonomik çözümler sunmaktadır. PET şişe ve gıda sanayi 
üretiminde olduğu gibi diğer sektörlerde de kombinasyon bağlantısı 
ile en zor şartlarda sürekli çalışmasıyla kesintisiz hava ihtiyacını 
karşılamaktadır. 

Escomp Kompresör, teknolojik gelişmelere göre bu tabloda yer alan verilerde haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Model Emiş Basıncı
bar(g)

Kapasite*
lt/dk

Çalışma 
Basıncı bar(g)

Hava Çıkışı
inch

   Motor Gücü
   kW        Hp

Kompresör Devri
d/dk

Boyutlar (mm)
G x D x Y

Ağırlık
kg

Booster 15
7,5
10
13

2,55
3,30
4,20

40 1/2” 15 20 650 1500 x 900 x 900 590

Booster 22
7,5
10
13

3,82
4,95
6,30

40 1/2” 22 30 650 1500 x 900 x 900 630

Sektörler
• Pet Şişe Dolum Endüstrisi
• Endüstriyel Uygulamalar
• Gaz Dolum Tesisleri
• Test ekipmanları
• Yüksek Voltaj Devre Kesiciler

Standart özellikler
• EN GJS 600-3 sfero malzemeden yekpare olarak üretilmekte olan döküm gövde, silindir ve krank mili
• Etkin soğutma ve yağlama sistemi
• Hava emiş ve çıkışında hava akışını kontrol eden aktuatörlü küresel vanalar ve yüksüz kalmayı        
    sağlayan boşaltma valfi
• İğneli rulmanlı biyel-krank mili yataklaması
• F izolasyonlu ,IP55 korumalı, IE2 verimli, asenkron elektrik motoru 
• CE yönetmelik ve standartlarına uygun elektrik panosu
• Mikroişlemcili kontrol paneli ve acil stop butonu
• Kompresörün çalışma durumunu, basınç ve sıcaklık değerlerini, bakım zamanlarını ve arızaları 
    gösteren LCD ekran
• V kayış-kasnak tahrik sistemi
• Kayış gerginliğinin kolayca ayarlanmasını sağlayan gerdirme sistemi
• Düşük çalışma devirleri

• En uygun kullanım şartlarına göre dizayn edilmiş kabin 
• Titreşim ve titreşimin doğurabileceği problemleri minimize eden lastik takozlar 
• Ses izolasyonu sağlayan, alev almaz sünger kaplama 
• Basmalı açma-kapama kilit sistemli kabin kapakları ile servis kolaylığı.
• Yüksek basınç emniyet valfi
• Düşük basınç svici
• Kompresör yağının kolay boşaltılmasını sağlayan gövdeye entegre edilmiş mini küresel vana
• Kompresör kafasına entegre edilen yağ gözetleme camı 
• Sistemin aşırı basınca karşı güvencesi sağlayan , kompresör işletme basıncının +1 bar değerine 
    ayarlanmış emniyet subabı 
• Kompresör hava akış sisteminin giriş ve çıkışına yerleştirilen Pnömatik aktuatörlü vanalar
    (hava şartlandırıcısı ile birlikte) 
• Sıcaklık sensörü 
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