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KOMPRESORY £OPATKOWE 
DO BIOGAZU, POWIETRZA I GAZÓW PRZEMYS£OWYCH

...wysokie obroty



Dmuchawy z bocznym kana³em

Zastosowanie i zalety

Dmuchawy z bocznym kana³em stosujemy 
wszêdzie tam, gdzie uzyskanie wysokich 
ciœnieñ przy u¿yciu dmuchaw 
odœrodkowych jest niemo¿liwe. 
Podstawowe zalety stosowania urz¹dzeñ   
z kana³em bocznym s¹ nastêpuj¹ce:

! ³atwoœæ monta¿u
! niski poziom ha³asu
! brak wibracji i dziêki temu ca³kowita 

stabilnoœæ dynamiczna
! t³oczenie bez pulsacji
! minimalny zakres konserwacji

Dmuchawy do biogazu, gazu 
ziemnego lub gazów palnych

Do  zasysania lub sprê¿ania gazów 
palnych, jak biogaz lub metan, 
zaprojektowano kompletn¹ seriê          
gazoszczelnych dmuchaw z kana³em 
bocznym.
Najpopularniejsze zastosowania to:

! zasys biogazu ze sk³adowisk odpadów 
do zasilania pochodni, palników           
lub silników na gaz (modu³ów 
kogeneracyjnych)
! zasys gazu ziemnego / biogazu            

ze zbiorników, stacji lub z ruroci¹gu

Dmuchawy do biogazu, gazu 
ziemnego lub gazów palnych  
wg dyrektywy ATEX

! do zasysania lub sprê¿ania gazów 
palnych  jak biogaz lub metan 
zaprojektowano kompletn¹ seriê   
gazoszczelnych dmuchaw z kana³em 
bocznym o nastêpuj¹cej 
charakterystyce:

! obudowa i wirnik z ca³kowicie 
odpornego na iskrzenie stopu 
aluminiowego

! czêœci stykaj¹ce siê z gazem 
impregnowane œrodkiem Loctite

! po³ówki obudowy uszczelnione
! uszczelnienie wa³u specjalnymi 

uszczelnieniami wargowymi                 
nie wymagaj¹cymi smarowania,    
silniki elektryczne przeciwwybuchowe           
o minimalnej klasie ochrony EEx-d IIB 
T3  IP 55.
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Dmuchawy

PROSTA I EKONOMICZNA EKSPLOATACJA
Ma³a iloœæ ruchomych czêœci ogranicza zu¿ycie, 
upraszcza monta¿ i demonta¿ i w rezultacie zapewnia 
prost¹ i ekonomiczn¹ eksploatacjê, któr¹ zawdziêcza  
siê tak¿e du¿ym rozmiarom poszczególnych czêœci.

PLANOWANIE WYMIANY £OPATEK
Zewnêtrzny szybki system pomiaru zu¿ycia ³opatek 
pozwala oceniæ ich zu¿ycie bez otwierania dmuchawy, 
dziêki czemu wymianê ³opatek (œrednia ¿ywotnoœæ  
oko³o 8000 godzin pracy) mo¿na planowaæ wczeœniej, 
odpowiednio do trybu pracy.

NIEZMIENNA WYSOKA WYDAJNOŒÆ
Wydajnoœæ urz¹dzeñ jest wysoka i nie zmienia               
siê z czasem, poniewa¿ zu¿ycie ³opatek jest 
automatycznie kompensowane.

STA£E NATÊ¯ENIE PRZEP£YWU               
NA WYLOCIE
Przep³yw na wylocie jest sta³y (bez pulsacji), dziêki 
czemu w wielu przypadkach unika siê potrzeby 
instalowania zbiornika sprê¿onego gazu.



Maszyny z recyrkulacj¹ gazu 
(by-pass)

Gdy wymagany jest przep³yw zmienny 
skutecznym rozwi¹zaniem jest by-pass 
pomiêdzy wylotem a wlotem, do którego 
przy³¹czony jest odpowiedni zawór 
przep³ywowy.
Gdy zapotrzebowanie gazu zmniejsza siê, 
ciœnienie wylotowe wzrasta i po osi¹gniêciu 
ustawionego ciœnienia zawór przep³ywowy 
zaczyna siê otwieraæ i podaje gaz                
z powrotem do ss¹cego wlotu dmuchawy.

Przyk³ady zastosowañ:

! komory fermentacyjne
! zasilanie gazowych turbin i silników
! osuszanie zbiorników
! odsysanie oparów spawalniczych 
! przep³yw gazów technicznych
! odzysk biogazu z wysypisk
! procesy suszenia
! filtracja pró¿ni
! zastosowania do z³ó¿ fluidalnych, 

odlewnie
! formowanie plastyczne 
! zcentralizowane systemy wyci¹gowe
! produkcja ¿ywnoœci
! papiernictwo
! przemys³ elektroniczny
! przemys³ farmaceutyczny
! przemys³ tekstylny
! dentystyka
! kurtyny powietrzne
! mycie filtrów, maszyny ekologiczne
! maszyny drukarskie 

manipulacja/transport przyssawkami
! paletyzacja
! sitodruk
! przenoszenie na poduszkach 

powietrznych transport pneumatyczny
! czyszczenie pró¿niowe, etykieciarki
! maszyny pakuj¹ce
! napowietrzanie hodowli ryb
! zasilanie palników
! przemys³ fotograficzny 
! przemys³ szklarski
! przemys³ drewniany 
! przemys³ chemiczny i petrochemiczny  
! przemys³ skórzany
! przemys³ samochodowy

Sprê¿arki ³opatkowe 
(kompresory)

PROSTA I EKONOMICZNA EKSPLOATACJA

Ma³a iloœæ ruchomych czêœci ogranicza 
zu¿ycie, upraszcza monta¿ i demonta¿ 
i w rezultacie zapewnia prost¹               
i ekonomiczn¹ eksploatacjê,           
któr¹ zawdziêcza siê tak¿e du¿ym 
rozmiarom poszczególnych czêœci

! niezmienna wysoka sprawnoœæ
! sta³e natê¿enie przep³ywu na wylocie
! brak wibracji

Jednostopniowe sprê¿arki gazu

Rozleg³e doœwiadczenie zdobyte                
w dziedzinie sprê¿ania gazów technicznych 
pozwala nam ju¿ od wielu lat na sprzeda¿ 
zunifikowanych urz¹dzeñ zw³aszcza                  
do sprê¿ania biogazu. Najczêstsze 
zastosowanie to t³oczenie biogazu              
w komorach fermentacji beztlenowej            
i zasilanie modu³ów kogeneracyjnych     
oraz turbin.

BRAK WIBRACJI
Nasze dmuchawy posiadaj¹ ma³e rozmiary                      
i s¹ wywa¿one.
Podczas pracy nie nastêpuje przenoszenie wibracji,     
co ogranicza koszty budowy fundamentów.
Wszystkie urz¹dzenia mog¹ byæ wyposa¿one                
w obudowy dŸwiêkoch³onne. Jednak nawet bez nich 
generuj¹ znacznie mniej ha³asu ni¿ inne kompresory.



ZBIORNIKI BIOGAZU

ANALIZATORY GAZU

CZUJNIKI PRZEP£YWU

Pozosta³y osprzêt do instalacji biogazowych
oferowany przez CES:

Centrum Elektroniki Stosowanej
CES Sp. z o.o.
30-347 Kraków 

ul. Wadowicka 3

tel.: 12 269 00 11

fax: 12 267 37 28

www.ces.com.pl
ces@ces.com.pl

SYSTEMY KOGENERACYJNE 1/2 sfery

3/4 sfery

NAJLEPSZE FIRMY
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