Uzdatnianie sprężonego powietrza
Wytwarzanie przemysłowe azotu
Chłodzenie wody technologicznej
Dystrybucja sprężonego powietrza
i wody technologicznej

Najwyższa jakość urządzeń Parker, ich niezawodność i energooszczędność
oraz najwyższy stopień zaawansowania technicznego spowodowały, że
przemysł całego Świata, od najmniejszych do największych zakładów
produkcyjnych, korzysta z naszym produktów. A oto niektórzy z naszych
klientów, którzy zaufali urządzeniom Parkera:
3D SYSTEMS, 3M, AA MIDWEST, AAM, ABBOTT LABS, ADAM OPEL, ADIGE SALA , ADVANCE PLASMA THINFILM TECH, AERAZUR,
AERITALIA, AERMACCHI, AEROSPATIALE, AERZENER MASCHINENFABRIK, AGA , AGIP, AGRE KOMPRESSOREN, AGUSTA,
AHLENER FLEISCH, AIR FRANCE, AIR LIQUIDE, AIR PRODUCTS, AIRBUS, AIRPOL, AIRTAG ENGINEERING, AKZO NOBEL, ALBRECHT
ELEKTROTECHNIK, ALBRIGHT AND WILSON, ALFA ROMEO, ALITALIA, ALSTHOM, ALUP KOMPRESSOREN, AMADA, AMERICAN GASKET,
AMERICAN STANDARD, AMGEN, AMICA, ANIMEX, ANSALDO, APPLIED MATERILS, ARCELORMITTAL, ARDAGH GLASS, ARIZONA
RECLAMATION, ARMY CORE OF ENGINEERS, ASIC ROBOTICS, ASTELLAS, ASTRAZENECA, ATLAS COPCO, ATMOS, AUDI, AUFZUGBAU,
AUSTIN ROVER, AVON, BALLASTONE WINES, BANDIS + KNOPP, BANK OF ENGLAND, BARILLA, BASF, BAUER KOMPRESSOREN,
BAUSCH & LOMB, BAYER, BAYERISCHES LASERZENTRUM, BAYERN LEDER, BAYERN-FAß, BEAULIEU NYLON, BEKO TECHNOLOGIES,
BELL AEROSPACE, BENETTON, BFGOODRICH, BIC, BLACK RED & WHITE, BLUECIRCLE, BLUM, BMW, BOC, BOEHRINGER-INGELHEIM,
BOEING, BOGE, BOLSCHOI, BOMBARDIER, BOMBAY HALWA, BORLETTI, BOSCH, BP, BRASKEM, BRIDGESTONE, BRISTOL MYERS
SQUIBB, BRITISH AEROSPACE, BRITISH AIRWAYS, BRITISH CHLOROPHYLL, BRITISH GYPSUM, BROWAR LECH, BROWAR LEŻAJSK,
BRUKER , BUDERIN GINGER, BUITONI, BULTEN, BUMAR, BURDA DRUCK, BURTON CORBLIN, CADBURRY, CALIFORNIA WATER SERVICE,
CALZEDONIA, CANDY, CANPACK, CANTERBURY KITCHENS, CARL ZEISS, CARRIER, CATERPILLAR, CAVE, CEMEX CORPORATION,
CHAMPION , CHC HELICOPTER CORPORATION, CHESPA, CHINA STEEL CO, CHRYSLER, CIBA GEIGY, CIE, CIECH, CINETIC FILLING,
CITROEN, CLARKE ENERGY, CMC, CNH, COCA-COLA, COLEP CCI, COLGATE PALMOLIVE, COMAU, COMPAIR, CONTINENTAL, CORNING
GLASS, COSTA COFFE, CRAY VALLEY, CYANAMID, DAF, DAIHATSU, DAIMLER BENZ, DAIMLER CHRYSLER, DALKIA, DALMINE, DANONE
, DAW, DEA, DEGUSSA, DELAVAL, DELPHI, DISNEY, DOLINA NIDY, DORNIER, DOW CHEMICAL, DRAEGER, DROBIMEX, DUK SUNG
CHEMICAL, DUNLOP, DUPONT, DURACELL, DYCKERHOFF, EATON, EBLY, EC ŁÓDŹ, ECOENERGIA, EDF, EISENBAHN-VERKEHRSMITTEL
, EL. BEŁCHATÓW, EL. KOZIENICE, EL. POŁANIEC, EL. RYBNIK, EL. TURÓW, ELANA, ELCHO, ELECTROLUX, ELILILLY, ELOBAU,
EMBRAER, EMIRATES, ENCHEM, ENEA, ENTEC BIOGAS, ESSO, EURO-LOCKS, EVONIK INDUSTRIES, EXXON MOBIL, FACE STANDARD,
FACTOR, FALCK, FAR EASTERN TEXTILE LTD., FARMER BROS CO, FARMITALIA, FAURECIA, FENDT, FENICE, FERRARI CARS, FERRERO,
FERRIERE NORD, FIAT, FIBRON, FORD, FORMOSA PLASTICS, FORNOVO GAS, FRANCO TOSI, FRITO-LAY, FSB PIEKARNIA, FUJIYAMA
CAR COOLER, GALLAHER , GAMBRO, GASPOL, GEBR. CONEL B.V., GEC, GENENTECH, GENERAL ALUMINUM, GENERAL DYNAMICS,
GENERAL ELECTRIC, GENERAL MOTORS, GILETTE, GIPSITECH , GLAXOSMITHKLINE, GOLDSTAR MEATS, GOODYEAR, GRUBE
UNTERBREIZBACH, GRUPA ŻYWIEC, GRUPPO AB, GUARDIAN, GUCCI INTERNATIONAL, HAASE ENERGIETECHNIK, HAMA GMBH
& CO. KG, HANSUNG, HAOU CHENG TEXTILE CO LTD., HARRODS, HARZER KRISTALL-BRUNNEN, HEIDELBERGER DRUCKMASCH ,
HEIDELBERGER ZEMENT, HEINKEL INDUSTRIEZENTRIFUGEN, HEINZ, HENKEL, HENNIG ARZNEIMITTEL , HERCULES, HILLEVAG,
HILTON FOODS, HITACHI, HOBOURN, HOCHLAND, HOERBIGER, HOESCH METALL- UND KUNSTSTOFFWERK, HONDA, HONEYWELL,
HUALON CORP., HUHTAMAKI , HÜLS AG, HUSQVARNA, HUTCHINSON ESPA, HUTTENWERKE KAYSER, HYDAC, ICE BETRIEBSWERK,
ICI, IKEA, IMPERIAL TOBACCO, IMW, INDESIT, INDOTECH ENTERPRISE, INDYKPOL, INEOS GROUP HOLDINGS, INGERSOLL RAND,
INTER CARS, INTER TRADE, INTERNATIONAL PAPER, IPSEN INTERNATIONA, IRAN MILK IND. , ISRAELI NAVY, ITALCEMENTI, ITALTEL,
IVECO, JABIL, JACOB / SENSIENT, JAGUAR CARS, JAPANESE NAVY, JAVA COFFEE, JENBACHER, JOHN DEERE, JOHNSON & JOHNSON,
JUTRZENKA , KAESER, KERNFORSCHUNGSZENTRUM KARLSRUHE, KERRY FOODS, KGHM, KIMBERLY CLARK PAPER, KING STAR
ELECTRONICS, KLM, KLOCKNER, KNAUF GIPS, KNORR BREMSE, KODAK, KOENIG VERBINDUNGSTECHNIK, KOMATSU, KOREA
YAKULT CO., KRAFT, KRAFTWERK BAUTZEN, KRAFTWERK VOERDE, KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA, KRKA, KRONES, KRONOSPAN,
KROŚNIEŃSKIE HUTY SZKŁA, KRUPP, KUETTNER , KUWAIT OIL COMPANY, L.VUITTON, LAFARGE CEMENT, LANCIA, LANDIS & GYR,
LAVAZZA, LEICA MICROSYSTEMS NUßLOCH, LEPETIT, LEVER GIBS, LG CHEM, LG ELECTRONICS, LHOIST BUKOWA, LIEBHERRBAUMASCHINEN, LINDE, LIWAYWAY, LMF , LOMBARDINI, LONDON ELECTRICITY, L’OREAL, LOTOS, LUFTHANSA, LUXOR MUSEUM,
LYONDEL BASELL INDUSTRIES, MABEO IND, MAGNA, MAGNETI MARELLI, MAHOMOCD SEEAD GLASS INDUSTRY, MAN, MAN BUS,
MANDO, MANHATTAN PEANUTS, MANNESMAN DEMAG, MARELLI, MARS, MARTIN MARRIETTA, MASPEX, MATTHES UND WEBER,
MAUSER WERKE OBERNDORF, MBB (MESSERSCHMITT BOELKOW BLOHM), MCDONALD, MCDONEL DOUGLAS, MENNICA POLSKA,
MERCEDES BENZ, MERCK, MERCUS, MERLONI, MESSER, METSA TISSUE, MG ROVER, MICHELIN, MILACRON, MITSUBISHI, MITSUBISHI
CHEMICAL, MLEKOWITA, MLEKPOL, MOBIL CHEMICAL, MOBIL OIL, MOKATE, MONTEDISON, MORSKA STOCZNIA REMONTOWA, MT
BIOMETHAN, MTU(MOTORONE UND TURBINEN UNION), MULTIVAC SEPP HAGGENMÜLLER GMBH & CO.KG, NAFTOMET, NATIONAL
OILWELL, NECKERMANN, NESTLE , NEUMAN ESSER, NEW ZEALAND HOP PRODUCTS, NISSAN MOTORS, NORDBORG POWER STATION,
NORMAPRESS, NOVARTIS, NOWA DOLINA NIDY, NOWY STYL, NSA INSTANBUL NAYLON SANAYII, NUOVO PIGNONE, NUTRICIA, NYC
TRANSIT AUTHORITY, OLIVETTI, OLYMPIA AEG, ORLEN, OSHKOSOH, OSM ŁOWICZ, OSM PIĄTNICA, OSRAM, OTO MELARA, OWENSILLINOIS, OZ ZIEGEL UND BAUKERAMIK, PACCOR PACKAGING , PACIFIC FOODS, PAGED MEBLE, PALL, PANAVIA, PANYU PEGGY
FOODS, PARKER, PARMALAT, PEPSI-COLA, PERI, PERKIN ELMER, PERLAN TECHNOLOGIES, PERRIER, PESA, PETROBRAS, PEUGEOT,
PFEIFER & LANGEN, PFIZER, PGE, PGNIG, PHILIP MORRIS, PHILIPS, PHILLIP HOLZMAN, PIAGGIO, PILKINGTON, PININFARINA,
PIRELLI, PITNEY BOWES, PK SYSTEMY AZOTOWE, PLASTIC COMPONENTS, PLIVA, PODRAVKA, POLIMEX-MOSTOSTAL, POLYMER
CHEMIE, PORSCHE, PORTAVIN ESTATE BOTTLERS, PRATT & WHITNEY, PRAXAIR, PROCTER & GAMBLE ITALY, PROFARB, PROMETGAS,
PSA PEUGEOT, PSE, PŻM, QINGDAO FLOAT GLASS CO. , REHAU , RELIANCE INDUSTRIES, RENAULT, RENAULT TRUCKS, REXROTH,
RHONE POULENC, RIV SKF, ROCHE, ROCKWARE GLASS, ROLEX, ROLLS ROYCE, RONAL, RONALDSWAY AIRCRAFT, RUDOLF CHEMIE,
RUHRKOHLE, RWE, SABIC, SAFE GAS TECHNOLOGY, SAINT-GOBAIN GLASS, SAIPEM, SAMSUNG , SANOFI-AVENTIS, SANTA CLARA
CRIME LAB, SANY INDUSTRIE HUKOU PLANT, SAUDI ARABIAN GLASS, SCHERING, SCHLUMBERGER, SCHMALBACH, SCHNEEBERGER,
SE JAWORZNO , SEAT, SECA - EADS, SECO/WARWICK, SELENIA SPAZIO, SHELL, SHINHWA, SHIP METHANIA, SIAM ALLOY WHEEL,
SIEMENS, SINOPEC, SKF INDUSTRIE, SKODA, SKODA-ENERGO, SMA FIBRE , SNAM PROGETTI, SNIA, SOKOŁÓW, SOL MONZA, SOLARIS,
STAHLSCHMIDT&MAIWORM, STALPRIDUKT, STARCK H C, STC, STOLZLE, STOMIL, STORAENSO, SULLAIR, SUMITOMO CHEMICAL,
SWEDISH MEATS, SWEDSPAN, SWEDWOOD, TAIWAN GLASS IND. CORP., TAIWAN GLENO, TAKEDA, TAMROTOR KOMPRESSOR,
TAURON, TEKSID, TELEMECANIQUE, TEREX, TERMATECHNOLOGIE, TETRA PAC, TEVA, TEXACO, TEXAS INSTRUMENTS, THERMO
KING, THERMOS, THOME CREPELLE, THYSSEN, TKT ENGINEERING, TONG YANG CONFECTIONARY, TOTAL, TOYOTA, TRINITY GLASS
INTERNATIONAL, TRW AIRBAG SYSTEMS , TSG, TYCO ELECTRONICS, TZMO SA, U.S. GOVERNMENT ARMED FORCES, UNILEVER , UNION
CARBIDE, UNIQ LISNER, UNITED BISCUITS, US NAVY, VALEO, VALVEX, VAM, VAN LEER VERPACKUNGEN, VAN ROJE, VARTA BATTERIE,
VAUXHALL MOTORS, VAW-ALUMINIUM, VENTUS, VFW-FOKKER, VILLEROY & BOCH, VIRSAL, VITROSILICON, VOLKSWAGEN, VOLVO,
VW KRAFTWERK, WACKER CHEMIE, WAGNER, WARTA GLASS , WATERS, WAZ TOGLIATTI, WEBER, WEDEL , WELLA, WEPA, WHIRLPOOL,
WHITWORTHS, WHW HILLEBRAND, WIKA INSTRUMENT, WILHELMSEN SHIPS, WINKHAUS, WORTHINGTON, WSK, WYETH, XEROX ,
YOPLAIT, ZANNUSI, ZIELONA BUDKA, ZOTT, ZT BODACZÓW, ZT KRUSZWICA,
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Parker Hannifin
W roku 1918 Arthur L. Parker założył firmę Parker Appliance Company, która rozpoczęła produkcję sprężarek
powietrznych i podzespołów pneumatyki. Wkrótce zakres produkcji zostaje poszerzony o podzespoły hydrauliczne
i paliwowe, które między innymi zostały zamontowane w samolocie „Spirit of St. Louise”, którym Lindbergh
dokonał pierwszego przelotu nad Atlantykiem. Pomimo Wielkiego Kryzysu lat 30-tych Parker zdobywa nowe
rynki i przejmuje bankrutujące zakłady, a zatrudnienie wzrasta do 5.000 osób. W czasie drugiej Wojny Światowej
Parker dostarcza podzespoły hydrauliczne i urządzenia pomiarowe przeznaczone do montażu w samolotach Armii
Amerykańskiej. W roku 1957 firma Parker łączy się z firmą Hannifin i staje się wiodącym dostawcą urządzeń
pneumatyki, hydrauliki i sterowań. Produkty Parker dzięki wysokiej jakości znajdują zastosowanie nawet
w statkach kosmicznych Apollo. W latach 60 i 70 Parker otwiera nowe oddziały i fabryki na całym świecie.

W roku 2006 Parker przejmuje Grupę domnick hunter, do której należą trzy liczące się marki:
domnick hunter - producent renomowanych filtrów sprężonego powietrza,
unikalnych osuszaczy adsorpcyjnych o konstrukcji modułowej, wytwornic
przemysłowych azotu i generatorów gazów laboratoryjnych.
Hiross - producent cenionych osuszaczy chłodniczych i chłodnic końcowych do
sprężonego powietrza, agregatów wody lodowej i chłodnic wentylatorowych do
wody technologicznej.

Zander - producent najbardziej energooszczędnych osuszaczy odsorpcyjnych
regenerowanych próżniowo, filtrów i osuszaczy do CNG i biogazu.

W roku 2008 Parker przejmuje firmę Legris, która między innymi jest producentem
unikalnego systemu Transair o budowie modułowej do dystrybucji sprężonego
powietrza i azotu oraz wody technologicznej.
Dzisiaj Parker z obrotem ponad 13 mld dolarów należy do 250 największych firm świata, posiada ponad 300
zakładów produkcyjnych w 48 krajach i zatrudnia 60.000 pracowników. Parker dysponując ponad 850.000
produktami dostarcza je niemalże do każdej dziedziny gospodarki.
W Polsce Parker jako samodzielny podmiot gospodarczy jest obecny
od 1992 roku i zatrudnia dzisiaj ponad 500 osób (biuro handlowe
i dwie fabryki). Zespół doświadczonych inżynierów zapewnia wsparcie
techniczne naszym klientom na terenie całej Polski a profesjonalny
serwis gwarantuje bezpieczną i bezawaryjną eksploatację dostarczanych
urządzeń. Szeroka sieć wyspecjalizowanych dystrybutorów zapewnia
szybki dostęp do produktów Parker. Dzięki rzetelności działania na polu
biznesu Parker zyskał miano „Solidnej Firmy”.
3

Od sprężarkowni do miejsca produkcji
Parker oferuje optymalne rozwiązania pod względem zużycia energii
oraz wymagań dotyczących jakości.
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Klasy jakości sprężonego powietrza
Rosnące wymagania stawiane
jakości filtracji i osuszania
sprężonego powietrza
spowodowały zmodyfikowanie
parametrów określających jego
klasy czystości. Obowiązująca od
roku 2010 nowa wersja normy
ISO 8573.1: 2010 definiuje
ISO 8573.1: 2010

nowe górne granice zawartości
drobin, wody i oleju w sprężonym
powietrzu. Parametry są podawane
zgodnie z normą DIN ISO 7183.
Sprężone powietrze jest jednym
z najdroższych przemysłowych
nośników energii, dlatego każda
inwestycja umożliwiająca

Klasy czystości sprężonego powietrza

Cząstki stałe*
Klasa

Woda

Maksymala liczba cząsteczek w m3
0,1-0,5 µm

0,5-1,0 µm

1,0-5,0 µm

0

skuteczniejsze jego wykorzystanie,
zwraca się w bardzo krótkim
czasie. Z drugiej jednak strony
urządzenia uzdatniania sprężonego
powietrza muszą zapewnić właściwą
równowagę, między jakością
powietrza, a możliwie najniższymi
kosztami eksploatacji.
Zawartość pary wodnej w powietrzu
(100% nasycenia parą)

Olej*

Koncentracja

Para

Ciecz

Ilość całkowita

mg/m3

CPR**

g/m3

mg/m3

punkt rosy

Definiowane indywidualnie

H2O/m3

˚C

gram

≤ 10

-

≤ -70˚C

-

0,01

+90

417,9

≤ 6.000

≤ 100

-

≤ -40˚C

-

0,1

+50

82,8

≤ 90.000

≤ 1.000

-

≤ -20˚C

-

1,0

+35

39,6

-

≤ 10.000

-

≤ +3˚C

-

5,0

+20

17,3

-

-

≤ 100.000

-

≤ +7˚C

-

-

+10

9,38

6

-

-

-

≤ 5,0

≤ 10˚C

-

-

+7

7,73

7

-

-

-

≤ 10,0

-

≤ 0,5

-

+3

5,92

8

-

-

-

-

-

≤ 5,0

-

-20

0,886

9

-

-

-

-

-

≤ 10,0

-

-40

0,117

X

-

-

-

> 10,0

-

> 10,0

> 10

-70

0,00269

1

≤ 20.000

2

≤ 400.000

3

-

4

-

5

≤ 4000

* - w odniesieniu do 1 bar ciśnienia absolutnego, temperatury 20˚C, wilgotności względnej 0%
** - CPR - ciśnieniowy punkt rosy

Ochrona przed awarią separatora oleju
sprężarki
Hiross
Dla wielu procesów
technologicznych olej
przedostający się ze sprężarki do
instalacji sprężonego powietrza
stanowi bardzo poważne
zagrożenie. Tradycyjne filtry
sprężonego powietrza skutecznie
eliminują olej podczas normalnej
pracy urządzeń zapewniając
jego resztkową zawartość na
wymaganym poziomie od 0,1
do 0,003 mg/m3. Jednakże w
sytuacjach awaryjnych, gdy
z jakiegoś powodu nastąpi
niekontrolowany wyrzut oleju
ze sprężarki do sieci sprężonego
powietrza (np. awaria separatora
oleju sprężarki) filtry sprężonego
powietrza nie są w stanie
ochronić instalacji przed skutkami
nadmiernej ilości oleju. A w
takim wypadku mogą ulec awarii
maszyny i urządzenia, a proces
technologiczny musi zostać
zatrzymany. Koszty naprawy
uszkodzonych urządzeń oraz
6

czyszczenia instalacji po takiej
awarii są zwykle bardzo wysokie.
Filtr Parkera C-SIP gwarantuje
użytkownikowi bezpieczeństwo w
takich awaryjnych sytuacjach. Filtr
jest montowany bezpośrednio za
sprężarką, a duży wkład filtracyjny
w sytuacji awaryjnej jest w stanie
ochronić instalacje i proces
technologiczny przed skutkami
awarii separatora sprężarki.
Jednakże po każdej awarii wkład
filtracyjny w filtrze C-SIP należy
wymienić na nowy. Filtry są
wykonywane na wydajność
sprężarek od 3 do 85 m3/min.

W trakcie normalnej pracy filtr
generuje zaledwie 30 mbar spadku
ciśnienia, a wkład filtracyjny jest
wymieniany raz na 5 lat.

Filtry i wkłady filtracyjne sprężonego
powietrza
domnick hunter, Hiross, Zander
Filtry Parker służą do eliminacji
ze sprężonego powietrza cząstek
stałych oraz oleju i gwarantują
najwyższą jego jakość zgodną
z międzynarodowymi standardami
ISO8573-1: 2010. Po wykonaniu
badań testowych zgodnie z normą
ISO12500-1: 2007 niezależne
międzynarodowe instytucje np.
Lloyds Register potwierdziły
skuteczność działania filtrów
Parker, co zostało poświadczone
wydaniem stosownego certyfikatu.

ciśnienia na filtrze w trakcie
rocznej eksploatacji utrzymuje się
na prawie stałym poziomie 0,2 bar,
co oznacza, iż jest on dwu, a nawet
trzykrotnie mniejszy od spadku
ciśnienia w większości dostępnych
na rynku filtrach. Dla użytkownika
oznacza to czasami bardzo duże
oszczędności energii, gdyż
należy pamiętać, że na pokonanie
dodatkowego oporu w wysokości
0,1 bar sprężarka zużywa 1%
energii więcej.
Filtry są dostępne dla strumieni
powietrza od 30 do 27.000
m3/godz. i są wykonywane z
aluminium ( przyłącza od ¼” do
4”) lub stali węglowej (DN80
– DN300). Standardowy zakres
ciśnień roboczych do 16 bar może
być rozszerzony dla wybranych
modeli, nawet do 350 bar. Filtry
mogą być również wykonywane ze
stali nierdzewnej i być zaopatrzone
w różnorodne wyposażenie
dodatkowe. Na obudowy filtrów
obowiązuje 10-letnia gwarancja.

W nowych filtrach Parker
współdziałanie zastosowanych
innowacyjnych rozwiązań takich
jak hydrofoba borokrzemianowa
tkanina z nanowłókien, głębokie
plisowanie, zoptymalizowanie
drogi przepływu, czy wielotorowe
drenowanie jest widoczne
w znacznym obniżeniu roboczych
spadków ciśnienia w trakcie całego
okresu ich eksploatacji. Niższe
spadki ciśnienia oznaczają niższe
zużycie energii przy jednoczesnym
zachowaniu bardzo skutecznej
filtracji substancji stałych, aerozoli
oleju i wody oraz oparów oleju.
Parker gwarantuje parametry
jakościowe sprężonego powietrza
za filtrem, tj. resztkową zawartość
pyłu i oleju za filtrem, w okresie
1 roku eksploatacji pod warunkiem
zachowania znormalizowanego
obciążenia. Jednocześnie spadek

Parker dostarcza również szeroki
asortyment zamiennych wkładów
filtracyjnych Parfit do filtrów
sprężonego powietrza innych
międzynarodowych producentów.
Umożliwia to użytkownikowi
uzyskanie sprężonego powietrza
o najwyższych parametrach przy
jednocześnie najniższych kosztach
eksploatacyjnych nawet przy
wykorzystaniu dotychczasowych
obudów innych marek.

Plisowana włóknina w filtrze Oil-X
Evolution.

Wlot

Wylot

Optymalizacja przepływu
powietrza w filtrze Oil-X
Evolution

Wkłady filtracyjne Parfit

Skuteczność włókniny
hydrofobowej

Filtry sprężonego powietrza
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Chłodnice sprężonego powietrza chłodzone
wodą lub powietrzem
Hiross
Chłodnice sprężonego powietrza
Parker mają za zadanie schłodzenie
powietrza z temperatury czasem
wynoszącej nawet 250°C do
temperatury użytkowej 35°C. Na
skutek obniżenia temperatury
wykrapla się duża ilość wody.
Skuteczne jej usunięcie, nawet
do 80%, już na wstępnym etapie
uzdatniania powietrza znacznie
obniża koszty jej eliminacji na
kolejnych etapach jednocześnie

poprawiając efektywność pracy
całej instalacji. Chłodnice są
dostępne w dwóch wersjach:
chłodzone wodą lub powietrzem
otaczającym. Niskie spadki
ciśnienia, efektywna wymiana
ciepła dzięki wykorzystaniu wielu
usprawnień konstrukcyjnych
oraz zwarta budowa gwarantują
maksymalną skuteczność
chłodzenia przy minimalnych
kosztach. Typoszereg chłodnic dla

strumieni powietrza
od 30 do 33.000 m3/godz.
i ciśnień roboczych od 0,5 do 40
bar jest dostępny w wielu wersjach
materiałowych i konstrukcyjnych
w zależności od wymagań
użytkownika: np. wykonanie
ze stali węglowej, nierdzewnej
lub miedzioniklu; konstrukcje
rozbieralne lub nie; wersje nisko
lub wysokociśnieniowe, etc.

Rozbieralna chłodnica chłodzona
wodą WRN
Chłodnica chłodzona
powietrzem ADT

Separatory cyklonowe
domnick hunter, Hiross, Zander
Tam gdzie powstaje poprzez
ochłodzenie sprężonego
powietrza duża ilość kondensatu
wodno-olejowego najlepszym
rozwiązaniem w celu jego
eliminacji jest zastosowanie
separatora cyklonowego.
Separatory Parker efektywnie
usuwają ciekły kondensat
w postaci kropelek i aerozolu ze
sprężonego powietrza w szerokim
zakresie od 25% do 125% ich
wydajności znamionowej, przy
zachowaniu bardzo wysokiej
sprawności na poziomie 92–99%,
co szczególnie jest ważne
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w przypadku stosowania, jako
źródła sprężonego powietrza
sprężarek z płynną regulacją
wydajności. Innowacyjne cechy
konstrukcyjne separatorów
o wielkościach przepływu od 30
do 33.000 m3/godz. optymalizując
rozkład strumienia powietrza
minimalizują robocze spadki
ciśnienia. Dalsze obniżenie
kosztów eksploatacyjnych jest
możliwe dzięki zastosowania
bezstratnych drenów sterowanych
elektronicznie poziomem
kondensatu.

Kołnierzowy
separator
cyklonowy
sprężonego
powietrza WS

Zasada pracy
aluminiowego
separatora
cyklonowego
WS

Osuszacze chłodnicze sprężonego powietrza
Hiross
Osuszacze chłodnicze umożliwiają
uzyskanie sprężonego powietrza
o ciśnieniowym punkcie rosy
+3°C, +7°C lub +10°C. Jednakże
w dzisiejszej praktyce, jako
obowiązujący standard dla
osuszaczy chłodniczych, uznaje
się punkt rosy +3°C. Parker
dysponuje bardzo bogatą ofertą
osuszaczy chłodniczych, zarówno
o konstrukcji szafkowej jak
i ramowej, pracujących na
zasadzie wymuszonego lub
swobodnego odparowania
czynnika chłodniczego, na
standardowe ciśnienia robocze
lub w wersji wysokociśnieniowej
(50 bar) i pokrywa zakres
wydajności od 12 do 26.400
m3/godz. Najnowocześniejsze
rozwiązania techniczne

zastosowane w urządzeniach - jak
ultra kompaktowe czterofunkcyjne
wymienniki aluminiowe
o wysokiej sprawności i bardzo
niskich oporach wewnętrznych,
nowoczesne sprężarki spiralne,
zaawansowany układ sterowania
kontrolujący rzeczywisty punkt
rosy, regulacja wydajności
chłodniczej w zakresie 0-100%
wydajności nominalnej, separacja

Osuszacz chłodniczy Quasar

kondensatu z wykorzystaniem
filtrów siatkowych ze stali
nierdzewnej o stałej skuteczności
niezależnej od obciążenia urządzenia
- gwarantują użytkownikowi
uzyskanie stabilnego ciśnieniowego
punktu rosy (zgodnie z ISO 7183)
przy zminimalizowaniu zużyciu
energii elektrycznej i bardzo niskim
spadku ciśnienia.

Osuszacze chłodnicze PoleStar

Tandemowa technologia osuszania (hybrydowa)
Hiross
Osuszacze tandemowe Parker
łączą w sobie dwie dobrze znane
klasyczne techniki osuszania,
chłodniczą i adsorpcyjną.
Sprężone powietrze w osuszaczu
tandemowym jest schładzane
do temperatury +5°C
w zmodyfikowanym obiegu
chłodniczym, a następnie
pozbawione już większości wody
trafia do kompaktowego osuszacza
adsorpcyjnego, wykorzystującego
w procesie regeneracji zarówno
metodę PSA jak i TSA. Dzięki
takiemu rozwiązaniu możliwe jest
uzyskanie standardowego dla tego
osuszacza punktu rosy -40°C przy
bardzo niskim zużyciu energii
w porównaniu do tradycyjnych
osuszaczy adsorpcyjnych.
Technologia tandem pozwala
dodatkowo, poprzez prostą zmianę
wartości na panelu sterowniczym
osuszacza, uzyskanie innego

punktu rosy z szerokiego
zakresu od +5°C do -70°C, niż
standardowe -40°C.
Osuszacze tandemowe pozwalają

zmniejszyć nawet ponad dwukrotnie
koszty uzyskania sprężonego
powietrza o punkcie rosy -40°C.

Schemat działania osuszacza Antares
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Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza
- budowa klasyczna
Zander
Suche sprężone powietrze
o ciśnieniowym punkcie rosy
-25°C, -40°C, -70°C może
być uzyskane w osuszaczach
adsorpcyjnych. Osuszacze
o konstrukcji klasycznej są
zbudowane z dwóch zbiorników
pracujących na przemian.
Podczas gdy przez jeden
zbiornik przepływa sprężone
powietrze, które jest osuszane
dzięki znajdującemu się w nim
specjalnemu złożu adsorpcyjnemu,
w drugim zbiorniku złoże
jest regenerowane, tak aby po
przełączeniu zbiorników mogło
natychmiast podjąć pracę.
Rozróżniamy dwie technologie
adsorpcyjnego osuszania
sprężonego powietrza w zależności
od sposobu regeneracji złoża:
PSA - na zimno, TSA – na gorąco.

Osuszacz adsorpcyjny
WVM regenerowany
próżniowo z zerową
stratą sprężonego
powietrza
Typoszereg standardowych
osuszaczy PSA o budowie
klasycznej obejmuje urządzenia
przeznaczone dla strumieni
powietrza od 8 do 6.100 m3/godz.
(dla 7 bar g). Jednakże są również
dostępne urządzenia na ciśnienia
robocze 25, 40, 100, 250 i 350
bar. W celu uzyskania powietrza
bezolejowego (resztkowa
zawartość oleju 0,003 mg/m3 )
osuszacz może zostać wyposażony
w trzeci zbiornik zawierający
węgiel aktywowany.

Osuszacz adsorpcyjny
wysokociśnieniowy HDK
Osuszacze Parker regenerowane
na zimno dzięki prostej budowie
w niezawodny sposób gwarantują
uzyskanie suchego powietrza.
Zastosowanie sita molekularnego,
jako środka adsorpcyjnego
i niewielka - jak dla osuszaczy
PSA tylko 14, 5% ilość powietrza
potrzebna na jego regenerację,
zapewniają niskie koszty
eksploatacyjne tego urządzenia.
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Schemat roboczy
osuszacza WVM

Nowa generacja osuszaczy
TSA regenerowanych na gorąco
metodą próżniową jest wynikiem
wielu lat doświadczeń i ciągłych
ulepszeń bazujących na wysokim
technicznym know-how Parkera.
Nowy gorąco regenerowany
osuszacz Parker jest chyba dzisiaj
najbardziej energooszczędnym
urządzeniem dostępnym na
rynku. Dwuskładnikowy
adsorbent o bardzo wysokiej
efektywności, aktywne grzanie
w podciśnieniu, intensywne
chłodzenie, nowoczesny sterownik
z dotykowym kolorowym ekranem
LCD oraz co najważniejsze,
brak strat sprężonego podczas
regeneracji powietrza zapewniają
bardzo stabilny punkt rosy przy
rzeczywistych najniższych kosztach
energetycznych. Dodatkowo
zastosowanie systemu sterowania
zwrotnego od punktu rosy pozwala
zminimalizować koszty eksploatacji
proporcjonalnie do zmniejszonego
obciążenia urządzenia. Urządzenia
o wydajnościach od 420 do 14.500
m3/godz. wykonywane są w dwóch
wersjach: na maksymalne ciśnienia
robocze 10 lub 16 bar. Szereg
dodatkowych opcji - szczególnie
możliwość wykorzystania pary,
gorącej wody lub gorącego oleju
zamiast grzałki elektrycznej - dają
użytkownikowi dodatkowy zysk
finansowy.

Sterownik z ekranem
dotykowym LCD w osuszaczu
WVM

Osuszacze adsorpcyjne sprężonego powietrza
- budowa modułowa
domnik hunter
Osuszacze modułowe sprężonego
powietrza Parker stanowią
bardzo interesującą alternatywę
do urządzeń o konstrukcji
klasycznej. Pracując w wielu
tysiącach fabryk na całym świecie
udowodniły one, że ich praca
przynosi wymierne korzyści
ekonomiczne. Unikalna zwarta
konstrukcja oraz zastosowanie
aluminium spowodowało, że
osuszacze modułowe są o co
najmniej 60% mniejsze i lżejsze
od swoich odpowiedników o
konstrukcji klasycznej. Pojedyncze
moduły mają wydajność od 6
do 2.340 m3/godz., jednakże
dzięki możliwości łączenia
ich równolegle wydajności te
można zwielokrotnić. Osuszacze
o budowie modułowej ze
względu na łatwą rozbudowę są
szczególnie chętnie stosowane
w przypadkach przewidywanego
wzrostu zapotrzebowania na
osuszone powietrze. Zwarta
budowa i niewielki ciężar
umożliwiają posadowienie
urządzenia praktycznie w
każdym pomieszczeniu lub
na lekkich podestach. Za cenę
jednego dodatkowego modułu
(stand by) uzyskujemy 100%

gwarancji dostawy osuszonego
powietrza. A w przypadku dużej
sezonowości w zaopatrzeniu na
osuszone powietrze jest możliwość
odłączenia niektórych modułów
podczas zmniejszonego obciążenia.
W osuszaczach modułowych,
wykonywanych w dwóch
wariantach, wykorzystuje się
technologię regeneracji na zimno
PSA. W pierwszym wariancie,
podobnie jak w osuszaczach
PSA o konstrukcji klasycznej,
suche sprężone powietrze
konieczne do regeneracji złoża jest
rozprężane do ciśnienia prawie
atmosferycznego ( 1,1 bar abs.).
W celu osuszenia złoża należy
zużyć około 15% sprężonego

Stacja osuszania sprężonego powietrza
zrealizowana w oparciu o osuszacze
modułowe gorąco regenerowany DHE

powietrza z nominalnego strumienia
powietrza. Jednakże w drugim
wariancie „Advantage” zastosowano
unikalne rozwiązanie znacznie
zmniejszające koszty regeneracji
PSA na zimno.
Ze zbiornika, w którym zachodzi
proces regeneracji, powietrze
z wykorzystaniem pompy
próżniowej jest wysysane.
Umożliwia to uzyskanie wysokiej
próżni w zbiorniku (0,15 bar
abs.), a co sie z tym wiąże, proces
regeneracji jest znacznie bardziej
efektywny. Dlatego w tym
wariancie do regeneracji złoża
zużywa się zaledwie 3% sprężonego
powietrza z nominalnego strumienia.
Znaczna poprawa efektywności
energetycznej regeneracji na zimno
PSA z wykorzystaniem pompy
próżniowej powoduje, że koszt
uzyskania 1m3 suchego sprężonego
powietrza w tego typu osuszaczach
jest bardzo niski. Jest on nie tylko
niższy od kosztów w osuszaczach
klasycznych zimno regenerowanych
PSA (tam gdzie tracimy ca 15%),
ale również jest niższy od kosztów
w osuszaczach regenerowanych na
gorąco metodą TSA.

Modułowy osuszacz zimno
regenerowany MXS
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Dreny kondensatu
Hiross, Zander
Nawet niewielka ilość ciekłego
kondensatu przenoszona przez
sieć sprężonego powietrza może
spowodować poważne zagrożenie
dla urządzeń lub procesu
technologicznego. Dlatego jest
bardzo ważne, aby powstały
kondensat był skutecznie
usunięty. Zadaniem drenów
Parker jest efektywne
i całkowite usunięcie kondensatu
i innych zanieczyszczeń
z sieci sprężonego powietrza.
Optymalnym rozwiązaniem
jest stosowanie drenów
elektronicznych sterowanych

poziomem kondensatu, które
nie powodują strat sprężonego
powietrza. Bezstratne
dreny elektroniczne Parker
z magnetyczną kontrolą poziomu
kondensatu zapewniają skuteczną
jego eliminację, nawet gdy on
zawiera wyłącznie olej. Tam gdzie
nie ma możliwości doprowadzenia
zasilania elektrycznego
alternatywą dla bezstratnych
drenów elektronicznych mogą
być bezstratne dreny mechaniczne
sterowane pływakiem.
W przypadku występowania
dużych ilości zanieczyszczeń

w sieci (rdza) dobrym rozwiązaniem
jest zastosowanie drenów
czasowych, które ze względu
na duże średnice przelotowe nie
blokują się.

Dren czasowy CDV

Bezstratne dreny elektroniczne ED sterowane poziomem
kondensatu
Bezstratny dren mechaniczny pływakowy HDF

Separatory oleju z wody
domnick hunter
Aktualne przepisy w zakresie
ochrony środowiska naturalnego
zabraniają usuwania olejowego
kondensatu z instalacji sprężonego
powietrza bezpośrednio do
studzienki kanalizacyjnej. Może
to być zrobione dopiero po tym,
jak znajdujący się w nim olej
zostanie zredukowany do poziomu
odpowiadającego obowiązującym
normom prawnym. Prostym,
ekonomicznym i ekologicznym
rozwiązaniem jest zastosowanie
separatorów oleju z wody Parker.
Separacja oleju z kondensatu
następuje w wyniku wykorzystania
działania grawitacji, filtracji
mechanicznej i zjawiska absorpcji.
Odseparowany olej jest zbierany
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w kanistrze, natomiast pozostała
woda może już być bezpiecznie
odprowadzona do studzienki
kanalizacyjnej. Prawidłowa
gospodarka kondensatem
w zakładzie produkcyjnym poprzez
zastosowanie separatorów oleju
Parker może ułatwić spełnienie
wymagań normy ISO 14000.

Schemat odprowadzenia kondensatu do
separatora ES

Separator oleju
z wody ES

Uzdatnianie biogazu
Hiross, Zander
Europejski program zwiększania
udziału energii pozyskiwanej ze
źródeł odnawialnych przyczynia
się do gwałtownego wzrostu
wykorzystywania biogazu,
jako alternatywnego paliwa
uzyskiwanego z materiałów
organicznych. Biogaz jest
wykorzystywany, jako paliwo
w instalacjach kogeneracyjnych
wytwarzania energii elektrycznej,
w generatorach prądu
elektrycznego, do ogrzewania
wody, napędzania silników, itp.
Jednakże ze względu na to, że
surowy biogaz zawiera H2S,
H2O, CO2, halogenki, siloksany
i etc musi być on przedtem
podany procesowi uzdatniania.
Parker posiada szeroki zakres
specjalistycznych produktów
umożliwiających przeprowadzenie
tego procesu poczynając od

obniżenia temperatury biogazu do
2-5 °C z wykorzystaniem
chłodnic chłodzonych wodą
z agregatów wody lodowej,
poprzez eliminację zanieczyszczeń
stałych w różnych filtrach i wody

w osuszaczach adsorpcyjnych
PSA lub TSA, na usunięciu
niepożądanych związków
chemicznych łącznie z siloksanami
w specjalistycznych urządzeniach
adsorpcyjnych kończąc.
Adsorber Parker
do usuwania
siloksanu
z biogazu

Instalacja uzdatniania biogazu zrealizowana w oparciu
o chłodnice, chillery i chłodnie wentylatorowe Parker

Filtry i osuszacze CNG

Osuszacz CNG

Zander
Sprężony gaz ziemny CNG staje
się coraz bardziej popularny,
jako alternatywne paliwo do
pojazdów samochodowych nie
tylko z powodu niższej ceny, ale
przede wszystkim ze względu
na jego walory ekologiczne,
wynikające z niższej emisji
zanieczyszczeń. Jednakże w celu
jego optymalnego wykorzystania
musi być on uzdatniony. Do tego
służą dostarczane przez Parker

osuszacze adsorpcyjne jedno lub
dwukolumnowe usuwające wodę
z CNG oraz filtry zapewniające
wymaganą klasę czystości CNG.
Urządzenia te wykonywane są na
maksymalne ciśnienia robocze
16, 50, 100, 250 i 300 bar,
umożliwiając ich pracę zarówno
po stronie ssawnej jak i tłocznej
sprężarki oraz z atestem ATEX dla
2 i 1 strefy zagrożenia wybuchem.

13

Przemysłowe generatory azotu
- technologia membranowa
Parker
Azot ze względu na swoją
neutralność jest stosowany w
celu usunięcia tlenu z produktu
lub procesu technologicznego.
Generatory azotu Parker
wytwarzają azot w postaci
gazowej ze sprężonego powietrza,
które musi być zapewnione
przez użytkownika i stanowią
ekonomiczną, niezawodną i bezpieczną alternatywę dla tradycyjnie
dostarczanego azotu w butlach
lub w postaci ciekłej. Azot z generatorów jest wytwarzany na
miejscu jego użycia w sposób
ciągły i w ilościach i czystości
według potrzeb użytkownika.

systemów azotowych, którzy
dostarczają klientom końcowym
„szyty na miarę” generator azotu
dokładnie odpowiadający ich
wymaganiom. Ze względu na to,
że moduły membranowe Parker są
przeznaczone dla dużych strumieni
gazu przy jednocześnie relatywnie
małych wymiarach, mają bardzo
korzystny współczynnik uzyskania
azotu ze sprężonego powietrza,
nie wymagają podgrzewania
sprężonego powietrza o podwyższonym ciśnieniu, nie tracą
wydajności z upływem czasu,
a żywotność ich wynosi powyżej
10 lat, to w porównaniu do

Moduł membranowy SmatFluxx

urządzeń wykorzystujących
membrany innych producentów,
nie tylko koszty inwestycyjne,
ale przede wszystkim koszty
uzyskania azotu są niższe.

Włókna membranowe
Generatory membranowe są
zbudowane w oparciu
o moduły membranowe. Każdy
moduł membranowy zawiera
dużą ilości razem połączonych
włókien membranowych, które
w środku są puste, a ich ścianki
(membrana) dzięki własnościom
przepuszczalnym przepuszczają na
zewnątrz tlen pozostawiając
w środku azot.
Moduły membranowe są
oferowane również, jako
samodzielny produkt integratorom
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Membrany są wrażliwe na
zanieczyszcenia olejem dlatego
w celu ochrony membran
przed generatorem winien być
zastosowany osuszacz chłodniczy

z filtrami odolejającymi. Ze względu
na swoje parametry robocze
membranowe wytwornice azotu
nadają się szczególnie dobrze do
wytwarzania dużych ilości azotu
o stosunkowo niskiej czystości.
Zakres oferowanych urządzeń
obejmuje wydajności azotu od 1 do
prawie 300 m3/h i ciśnieniu od 3 do
12 barg przy resztkowej zawartości
tlenu od 0,1% do 5%. Na niewielkie
strumienie azotu od 1 do 13 m3/h
są dostępne również wytwornice
niskociśnieniowe z wbudowaną
sprężarką dostarczające azot o
ciśnieniu 2 barg oraz wytwornice
przewoźne.

Zasada pracy membrany
SmartFluxx

„Szyty na miarę” generator azotu
zrealizowany w opraciu o moduły
membranowe SmartFluxx
Membranowa wytwornica azotu

Przemysłowe generatory azotu
- technologia PSA
domnick hunter
Generatory azotu typu PSA do
wytworzenia azotu wykorzystują
węglowe sito molekularne
CMS, które dzięki swoim
właściwościom ze sprężonego
powietrza skutecznie adsorbuje
tlen. Generator zbudowany jest
z dwóch szeregów kolumn. Gdy
przez jeden szereg przepływa
sprężone powietrze pod
ciśnieniem roboczym i sito CMS
adsorbuje tlen pozostawiając
azot, to w tym czasie drugi
szereg kolumn jest regenerowany
z zastosowaniem metody PSA
tj. poprzez redukcję ciśnienia
z roboczego do atmosferycznego
w wyniku desorpcji sita CMS
tlen jest usuwany na zewnątrz.
W celu zapewniania prawidłowej
pracy powietrze dostarczane do
generatora powinno być stosownie
uzdatnione (tj. osuszone do punktu
rosy -40°C i oczyszczone
z zanieczyszczeń olejowych), co
zapewni lepszą efektywność jego
pracy jak i brak potrzeby wymiany
sita CMS w trakcie dożywotniej
eksploatacji wytwornicy.

użytkownikowi na bieżąco
kontrolować jakość wytwarzanego
azotu.
Zwarta budowa urządzeń
umożliwia w łatwy sposób
rozbudowę instalacji w celu
zwielokrotnienia podanych
wydajności azotu. Jednocześnie
taka instalacja zapewnia wysoką
elastyczność jej eksploatacji
jak i bardzo wysoki poziom
bezpieczeństwa dostarczania
azotu. Lekka konstrukcja,
niewielkie rozmiary i prosty
montaż umożliwiają zbudowanie
instalacji do produkcji własnej
azotu praktyczne w każdym
pomieszczeniu.
Zastosowanie unikalnych
opatentowanych rozwiązań
minimalizujących zużycie

sprężonego powietrza i energii
elektrycznej, a w konsekwencji
powodujących znacznie niższe
koszty uzyskania azotu sprawią, że
typowy czas zwrotu poniesionych
kosztów inwestycyjnych wynosi
12-24 miesiące w porównaniu do
kosztów azotu uzyskiwanego w
tradycyjny sposób.

Generatory azotu MaxiGas

Schemat instalacji do wytwarzania
azotu zrealizowanej w opracji
o generator MaxiGas

Zasada pracy CMS
Generatory PSA nadają się
szczególnie do uzyskiwania azotu
o wysokiej czystości, a dostępne
urządzenia oferują wydajności
azotu od 1 do prawie 300 m3/h
i ciśnieniu od 5 do 13 bar przy
resztkowej zawartości tlenu od
10 ppm do 5%. Wbudowany
analizator tlenu pozwala

Instalacja do wytwarzania azotu wykonana w oparciu o 18 szt.
Maxigas120 i system
Transair.
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Chłodzenie wody technologicznej
Hiross
Woda technologiczna jest
powszechnie wykorzystywana
w zakładach przemysłowych do
chłodzenia maszyn i procesów
technologicznych. Potrzeby w tym
zakresie są bardzo zróżnicowane.
Zakres indywidualnych
i zintegrowanych rozwiązań
oferowanych przez Parkera jest
przygotowany specjalnie pod
kątem bardzo wymagających
zastosowań przemysłowych ze
szczególnym z uwzględnieniem
gwarancji parametrów
technicznych, niezawodności
działania i minimalizacji kosztów
eksploatacyjnych.
Przemysłowe agregaty wody
lodowej o mocy chłodniczej od
2 do 880 kW, bardzo funkcjonalne
i łatwe w obsłudze, umożliwiają
precyzyjną kontrolę temperatury
wody w zakresie od -10 do
+25°C. Dzięki zastosowaniu
nowoczesnych rozwiązań
technicznych (sprężarki spiralne,
zaawansowany sterownik
mikroprocesorowy, zintegrowane
zbiorniki wody z wbudowanym
parownikiem) szerokiej gamie
akcesoriów i opcji (skraplacze
chłodzone wentylatorami
osiowymi, promieniowymi lub
wodą; różnorodne opcje stacji

Chłodnia wentylatorowa Hyperfree
w konfiguracji „V”
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Rodzina agregatów
wody lodowej Hyperchill

pomp cyrkulacyjnych; wersje
„non ferrous” lub przeznaczone do
pracy w warunkach agresywnych,
precyzyjne z dokładnością ±0,5°C
utrzymanie temperatury wody)
oraz szerokim zakresom roboczym
(temperatura wlotowa wody do
30°C, otoczenia do 45°C, a ΔT
między wlotem a wylotem max
15°C lub więcej) zapewniają one
bezpieczną i niezawodną pracę
w najbardziej zróżnicowanych
warunkach.
Bezsprężarkowe suche chłodnie
wentylatorowe wody o mocy
chłodniczej do 820 kW dla
znormalizowanych warunków
roboczych wykonywane
w konfiguracji poziomej, pionowej

lub „V” wyposażone w sterowniki
utrzymujące stałą temperaturę wody
są idealnym rozwiązaniem, gdy
jest potrzebna woda o temperaturze
wyższej niż temperatura otoczenia.
Połączenie chłodni wentylatorowej
z agregatem sprężarkowymi wody
lodowej w jednym obiegu wody
umożliwia wykorzystanie niskiej
temperatury otoczenia (zimą) do
schłodzenia wody bez potrzeby
wykorzystywania, lub tylko
z częściowym wykorzystaniem
agregatu sprężarkowego. Takie
rozwiązanie umożliwia uzyskanie
kolosalnych oszczędności w naszej
strefie klimatycznej.

Schemat połączenia do pracy
w układzie „Freecoolingu”

System dystrybucji sprężonego powietrza
i wody
Transair
Parker oferuje innowacyjne
systemy dystrybucji sprężonego
powietrza, wody i gazów
neutralnych Transair do
przemysłowego zastosowania
w zakresie ciśnień od próżni
przemysłowej do 16 bar. Szybki
montaż, trwałość, doskonała
wydajność, niskie koszty
eksploatacji i maksymalna
efektywność energetyczna
powodują, że jest to system, który
spełnia wszystkie oczekiwania
wymagających odbiorców
przemysłowych.
System ten o budowie modułowej
gotowy do montażu składający
się z trzy- lub sześciometrowych
odcinków rur aluminiowych
o średnicach ∅17mm, ∅25mm,
∅40mm, ∅63mm, ∅76mm,
∅100mm i ∅168mm do
dystrybucji powietrza oraz rur
ze stali nierdzewnej o średnicach
∅22mm, ∅28mm, ∅42mm,
∅60mm, ∅76mm, ∅100mm do
dystrybucji wody jest wyposażony
w komplet komponentów (złącza,
kolanka, reduktory, wsporniki,
zawory, etc) umożliwiając
szybki montaż instalacji
i łatwą jej modernizację. Dzięki
zastosowaniu aluminium instalacja
wykonana w systemie
Transair w porównaniu do
tradycyjnej instalacji jest bardzo
lekka, nie wymaga spawania
i żadnego innego specjalistycznego
sprzętu do montażu oraz może

Instalacja sprężonego
powietrza wykonana
w oparcjiu o system
Transair
być stosowana w budynkach o
bardzo lekkiej konstrukcji. Montaż
absorbuje znacznie mniej ludzi
i może być wykonany w znacznie
krótszym czasie, a co się z tym
wiąże, przy mniejszych nakładach
finansowych w porównaniu do

System Transair dla próżni
obniża koszty eksploatacji całej
instalacji sprężonego powietrza
poprzez minimalizację powstających
spadków ciśnienia instalacji.
Gładkie i czyste ścianki rur oraz
komponenty zaprojektowane
w celu optymalizacji przepływu

Montaż instalacji sprężonego pwietrza

tradycyjnej instalacji.
System oparty na rurach
aluminiowych i ze stali
nierdzewnej całkowicie eliminuje
powstawanie rdzy w instalacji
i związanych z tym problemów.
Dzięki temu, że rury nie rdzewieją
powietrze/woda są czyste
znacząco wydłużając nie tylko
żywotność samej instalacji, ale
również wszystkich urządzeń
wykorzystujących te media.
System Transair również znacząco

mediów nie generują
niepotrzebnych spadków ciśnienia.
Oprogramowanie wspierające
dobór elementów instalacji pozwala
sprawdzić kilka wariantów jej
realizacji umożliwiając jednocześnie
już na etapie wstępnej koncepcji
kontrolę powstających spadków
ciśnienia. Prawidłowy dobór średnic
rur ma ogromny wpływ na przyszłe
koszty eksploatacyjne i pozwala
uniknąć poważnych problemów.

Instalacja Transair
ze stali nierdzewnej
dla wody
technologicznej
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Serwis Parkera
Użytkownicy sprężonego
powietrza, azotu lub wody
technologicznej, aby podołać
stale rosnącej konkurencyjności,
wymagają znacznie więcej, niż
tylko dostawy urządzeń wysokiej
klasy. Nowoczesne technologie
produkcji są bardzo uzależnione
zarówno od wysokiej jakości
wykorzystywanego medium, jak
również od jego nieprzerwanej
dostępności.
Urządzenia i kompleksowe
rozwiązania produkowane przez
Parker są zaprojektowane tak,
aby nie tylko spełniać wymogi
jakościowe międzynarodowych
standardów, ale nawet je
przewyższać. Jednakże nasza

Oferujemy szeroki zakres
usług serwisowych - od
początkowego doradztwa przy

wyborze urządzenia poprzez jego
montaż, uruchomienie, serwis
gwarancyjny i prewencyjny do
wysokospecjalizowanych prac
serwisowych - które w sposób
pozytywny mogą wpłynąć
na zwiększenie efektywności
produkcji i jakości wytwarzanego
produktu oraz na zmniejszoną
ilością przestojów produkcyjnych
i wielkość kosztów operacyjnych.
Sieć serwisantów Parker
rozlokowanych lokalnie pokrywa
całe terytorium Polski, tak aby
maksymalnie skrócić czas reakcji
na wezwanie. Usługi serwisowe
mogą być realizowane w formie
przedłużonej gwarancji, umów
obsługi rocznej lub wieloletniej lub
jednorazowych zleceń.

Wkłady filtracyjne
i materiały
eksploatacyjne

Przeglądy, naprawy,
remonty

Wsparcie techniczne

Specjalizowane usługi
serwisowe

Oryginalne wkłady
filtracyjne

Instalacja i uruchomienie

Inżynierowie wsparcia
technicznego

Pomiary punktu rosy

Zamienne wkłady
filtracyjne

Przeglądy i naprawy

Szkolenia

Pomiary przepływu

Prewencyjne zestawy
serwisowe

Umowy serwisowe

Materiały techniczne

Wykrywanie
nieszczelności instalacji

Naprawcze zestawy
serwisowe

Serwisy częściowe

Zestawy instalacyjne

Gwarancja

Zestawy modernizacyjne
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współpraca z przemysłem polskim
nie kończy się jedynie na dostawie
produktów wysokiej jakości.
Zobowiązujemy się zapewnić,
dzięki profesjonalnemu
serwisowi fabrycznemu
w Polsce, ich niezawodne
działanie, tak aby w sposób ciągły
przez długie lata mogły dostarczać
sprężone powietrze, azot lub wodę
technologiczną o wymaganych
wysokich parametrach
jakościowych przy jednoczesnym
wykorzystaniu wszystkich swoich
energooszczędnych walorów
eksploatacyjnych.

Rozbudowy
i modernizacje urządzeń
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Parker na świecie

AE – Zjednoczone Emiraty
Arabskie, Dubaj
Tel: +971 4 8127100
parker.me@parker.com

IE – Irlandia, Dublin
Tel: +353 (0)1 466 6370
parker.ireland@parker.com
IT – Włochy, Corsico (MI)
Tel: +39 02 45 19 21
parker.italy@parker.com

AT – Austria, Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501-0
parker.austria@parker.com

KZ – Kazachstan, Ałmaty
Tel: +7 7272 505 800
parker.easteurope@parker.com

AT – Europa Wschodnia,
Wiener Neustadt
Tel: +43 (0)2622 23501 900
parker.easteurope@parker.com

NL – Holandia, Oldenzaal
Tel: +31 (0)541 585 000
parker.nl@parker.com

AZ – Azerbejdżan, Baku
Tel: +994 50 2233 458
parker.azerbaijan@parker.com
BE/LU – Belgia, Nivelles
Tel: +32 (0)67 280 900
parker.belgium@parker.com

NO – Norwegia, Asker
Tel: +47 66 75 34 00
parker.norway@parker.com
PL – Polska, Warszawa
Tel: +48 (0)22 573 24 00
parker.poland@parker.com

BY – Białoruś, Mińsk
Tel: +375 17 209 9399
parker.belarus@parker.com

PT – Portugalia, Leca da
Palmeira
Tel: +351 22 999 7360
parker.portugal@parker.com

CH – Szwajcaria, Etoy
Tel: +41 (0)21 821 87 00
parker.switzerland@parker.com

RO – Rumunia, Bukareszt
Tel: +40 21 252 1382
parker.romania@parker.com

CZ – Czechy, Klecany
Tel: +420 284 083 111
parker.czechrepublic@parker.com

RU – Rosja, Moskwa
Tel: +7 495 645-2156
parker.russia@parker.com

DE – Niemcy, Kaarst
Tel: +49 (0)2131 4016 0
parker.germany@parker.com

SE – Szwecja, Spånga
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00
parker.sweden@parker.com

DK – Dania, Ballerup
Tel: +45 43 56 04 00
parker.denmark@parker.com

SK – Słowacja, Banská Bystrica
Tel: +421 484 162 252
parker.slovakia@parker.com

ES – Hiszpania, Madryt
Tel: +34 902 330 001
parker.spain@parker.com

SL – Słowenia, Novo Mesto
Tel: +386 7 337 6650
parker.slovenia@parker.com

FI – Finlandia, Vantaa
Tel: +358 (0)20 753 2500
parker.finland@parker.com

TR – Turcja, Istambuł
Tel: +90 216 4997081
parker.turkey@parker.com

FR – Francja, Contamine s/Arve
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25
parker.france@parker.com

UA – Ukraina, Kijów
Tel +380 44 494 2731
parker.ukraine@parker.com

GR – Grecja, Ateny
Tel: +30 210 933 6450
parker.greece@parker.com

UK – Wielka Brytania, Warwick
Tel: +44 (0)1926 317 878
parker.uk@parker.com

HU – Węgry, Budapeszt
Tel: +36 23 885 475
parker.hungary@parker.com

ZA – Republika Południowej
Afryki, Kempton Park
Tel: +27 (0)11 961 0700
parker.southafrica@parker.com

Ameryka Północna
CA – Kanada, Milton, Ontario
Tel: +1 905 693 3000
US – USA, Cleveland
Tel: +1 216 896 3000

Azja i Pacyfik
AU – Australia, Castle Hill
Tel: +61 (0)2-9634 7777
CN – Chiny, Szanghaj
Tel: +86 21 2899 5000
HK – Hong Kong
Tel: +852 2428 8008
IN – Indie, Mumbai
Tel: +91 22 6513 7081-85
JP – Japonia, Tokio
Tel: +81 (0)3 6408 3901
KR – Korea Południowa, Seul
Tel: +82 2 559 0400
MY – Malezja, Shah Alam
Tel: +60 3 7849 0800
NZ – Nowa Zelandia, Mt
Wellington
Tel: +64 9 574 1744
SG – Singapur
Tel: +65 6887 6300
TH – Tajlandia, Bangkok
Tel: +662 186 7000-99
TW – Tajwan, Taipei
Tel: +886 2 2298 8987

Ameryka Południowa
AR – Argentyna, Buenos Aires
Tel: +54 3327 44 4129
BR – Brazylia, Sao Jose dos
Campos
Tel: +55 800 727 5374
CL – Chile, Santiago
Tel: +56 2 623 1216
MX – Meksyk, Apodaca
Tel: +52 81 8156 6000
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Bezpłatna infolinia: 00 800 27 27 5374
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Sklep PARKER-STORE:
ul. Wolińska 14
03-699 Warszawa
tel. 22 435-82-44
email: firtech@firtech.pl

