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Håndværkskompressorer
Serien i.Comp 3
Volumenstrøm op til 160 l/min
Tryk op til 11 bar
www.kaeser.com
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Serien i.Comp 3

Mængden af muligheder gør
den "ANDERLEDES"
Via det nye drevkoncept leverer i.Comp 3 trykluften individuelt, der kræves eller bruges til udførelse af arbejdet. En anden stor
fordel er, at der ikke kræves en trykluftbeholder.
Derved bliver i.Comp 3 lettere og mere kompakt og er derfor ideel til brug på byggepladser. Førsteklasses materialer og omhyggelig bearbejdning garanterer en årelang økonomisk og pålidelig drift.
Med KAESERs branchekompetence (komponenter af høj kvalitet, lang levetid, høj tilgængelighed, 100 % Made
in Germany) er i.Comp 3 en håndværkerkompressor i industriegnet kvalitet – simpelthen en vaskeægte KAESER-kompressor.

Præcis fremstilling

Nærmest vedligeholdelsesfri

Erfaringer fra mere end 60 års præcisionsmaskinteknik og
moderne produktionsmetoder sikrer den kendte KAESER-kvalitet. Ikke kun ved fremstillingen af kompressorblokkene, men også ved monteringen af kompressoranlægget udvises der stor omhu.

Kompressoren i i.Comp 3 er oliefri. Dette gør, at i.Comp 3
ikke kræver megen vedligeholdelse. Oliestandskontrollen
bortfalder og dermed også efterfyldning og naturligvis også
det årlige olieskift. Derudover kommer der ikke olie i den
komprimerede luft, så der opstår heller ikke olieholdigt kondensat. Serviceomkostningerne for en i.Comp 3 er derfor
meget lave.

Smart løsning for mere effektivitet
Ved i.Comp 3 sker indsugningen af luften, der skal komprimeres, via stempelbunden. Via dette konstruktive kneb
kan der udføres betydeligt større ventiltværsnit. Resultatet er en fremragende opfyldningsgrad og en meget lav
kompressionstemperatur i cylinderen og hermed også den
højeste effektivitet og en lang levetid.

Sikkerhed hele vejen rundt
KAESER-håndværkerkompressorer er kvalitetsprodukter,
som er "Made in Germany". Med LwA, VDE- og CE-mærkning overholder de alle lovmæssige bestemmelser. På
denne måde er du som bruger på den sikre side.

Made in Germany
Hver i.Comp 3 arbejder med en KAESER-kompressorblok, som er "Made In Germany". Kompressorblokkene
fremstilles i KAESERs produktionscenter til stempelkompressorer i anlægget i Coburg, hvor også de komplette
anlæg monteres og kontrolleres. Materialer af høj kvalitet
og omhyggelig montering garanterer en høj luftydelse og
lang levetid.
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Serien i.Comp 3

Den lidt "ANDERLEDES" håndværkerkompressor

i.Comp Control

Motor

i.Comp Control er alene udviklet til de lidt anderledes
håndværkerkompressorer. Den registrerer det faktiske
tryksignal ved den integrerede reguleringsvolumen og
tilpasser på denne måde kompressoromdrejningstallet
præcist til behovstrykket. Behovstrykket kan indstilles
nemt, behageligt og nøjagtigt på styringen med piletaster.
Når der skal udføres service, signaleres dette via en serviceindikator. Dens klare symbolsprog gør i.Comp Control
nem og intuitiv at betjene.

Det nye drevkoncept i i.Comp 3 forener talrige fordele.
På denne måde leverer det behovstilpasset ydelse, der
dækker det påkrævede trykluftbehov. Det er meget vigtigt
for byggepladsen, at kompressoren starter problemfrit
selv ved maksimale kabellængder på 150 m. Endvidere
udmærker motoren sig ved meget lav startstrøm samt en
høj netudnyttelse og muliggør derved en meget høj motorvirkningsgrad.

11
bar
Kompakt og let

11 bar konstant

Man kan først droppe en trykluftbeholder, når der anvendes et helt nyt drevkoncept. På denne måde kan
kompressoren uden problemer anvendes MOBILT takket
være dens lave vægt og lille volumen. i.Comp 3 udmærker
sig ved en lav vægt, enkel håndtering og et ergonomisk
design med en høj effektdensitet.

i.Comp 3 kan køre konstant ved et maksimalt overtryk på
11 bar. Den velkendte KAESER-industrikvalitet garanterer i
denne forbindelse den ønskede driftssikkerhed.
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Kompressorerne i.Comp
robusthed og ydelse. En
velegnede til mobil brug
pakte og let håndterbare

		

Trykluftbeholde
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i.Comp 3 udmærker sig i denne version ved det
ergonomisk designede kabinet og den lave vægt
på blot 25 kg, der giver fremragende bærekomfort.

		

Fremragende bærekomfort

			

Ergonomisk designet kabinet

			

Kan uden problemer tages med overalt

Ill.: i.Comp 3
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Den mobile i.Comp 3 egner sig fremragende til
længere afstande. Hjulenes konstruktion er robust og "terrænegnet". Kompressoren er pladsbesparende og kan transporteres liggende.

		

Kan transporteres liggende

			

Pladsbesparende ved transport

			 Yderst velegnet til transport over
			 større strækninger

Ill.: i.Comp 3
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Aldrig mere problemer med kondensat
Det akkumulerede oliefrie kondensat
fordamper uden restmateriale ved hjælp af en
innovativ løsning.

Meget lave serviceomkostninger
Kompressoren i i.Comp 3 er oliefri. Dette gør,
at i.Comp 3 ikke kræver megen vedligeholdelse. Oliestandskontrollen bortfalder og dermed
også påfyldning samt det årlige olieskift.
Derudover kommer der ikke olie i den komprimerede luft, så der opstår heller ikke
olieholdigt kondensat. Serviceomkostningerne for en i.Comp 3 er
derfor meget lave.

i.Comp 3
8

Serien i.Comp 3

En for alle
Fasthæftning – hurtigt og sikkert
Fasthæftning sparer tid og er helt uundværlig ved fastgørelse af folier, net og stof. KAESERs håndværkerkompressor i.Comp 3 leverer altid den behovstilpassede trykluft til
dette. På denne måde foregår fasthæftning på byggepladsen nærmest af sig selv.

Lakeringsarbejde
Meget velegnet til lakeringsarbejde på stedet, f.eks.lakering af trækonstruktionsemner eller komponentlakering inden for stålkonstruktion.
Denne kompressor er ideel til brug på
byggepladsen. Med i.Comp 3 er man
også yderst fleksibel ved kompliceret
lakeringsarbejde. i.Comp 3 leverer den
passende trykluftkvalitet.

Professionel fugning
Silikonearbejde skal ikke kun være
nøjagtigt, det skal også udføres i
ét stræk. For at du ikke løber tør
for luft, hjælper i.Comp 3 håndværkerkompressoren med en konstant
mængde trykluft, så fuger kan
lukkes hurtigt og effektivt.

Let afskrabning af belægninger
i.Comp 3 egner sig fremragende til afskrabning af gulvbelægninger med en trykluftskraber. Men i.Comp 3 er i virkeligheden det oplagte valg til alt arbejde inden for indvendigt
vedligeholdelsesarbejde, hvor der anvendes konstant luft.
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Individuel anvendelig til mange
OEM-anvendelser
Industrifilterrensning
Filterrensning sker ved en stødvis trykluftpåføring på filtrene i udsugningsanlægget. Filteret udsættes således for vibration, og de filtrerede faststoffer
falder ud og kan bortskaffes.

Fjernvandforsyning
For at kunne klare lange vejstrækninger og skabe højdeudligning skal der
anvendes pumpestationer i forbindelse med fjernvandforsyning. I disse
pumpestationer er der bl.a. beholdere, der skal holdes under permanent
tryk. Til dette er i.Comp 3 yderst velegnet.

Laserbrændeskærer
Trykluften ved laserskæring har flere funktioner. Med den målrettede luftstrøm driver trykluften materialet ud af skærerillen, køler varmepåvirkningszonen, beskytter den optiske linse mod tilsmudsning og undgår antænding
af aerosolholdige skæreemissioner. Til disse formål anvendes der et
driftstryk på 10 bar til 11 bar.

Kabelindskydning
Ved kabelindskydning føres der glasfiberkabler ind i et tomt rør. I den
forbindelse anvendes der specielle indskydningsenheder. Ved hjælp af
trykluft indføres kablet i det tomme rør. i.Comp 3 er ideel til kabelinstallation
i beboelses- og kontorbygninger.
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i.Comp Control
Mere funktionalitet og sikkerhed
Denne styring blev specialudviklet til i.Comp-kompressoren og indeholder talrige funktioner.
Under driftstyperne kan der vælges mellem:

1. Maskine FRA

3. Servicefunktioner

- Maskine tilsluttet spænding
- Ikke tilkoblet

- Manuel kondensatudledning
- Reguleringsvolumen/beholdertæthedskontrol
- Start af tryk via sikkerhedsventil

2. Automatisk trykregulering

Andre funktioner omfatter indstilling af behovstryk via
UP-tasten og Down-tasten, automatisk kondensatudledning, skift af trykenhed, displayets lysstyrke, service- og
fejlvisning.

- Belastning: Maskine TIL og kompressor roterer, der 		
produceres trykluft
- Tomgang: Maskine TIL og kompressor roterer med
1500 o/min., og der udblæses via magnetventilen
- Stilstand: Maskine TIL og kompressor står stille, da
frakoblingstryk er nået, i denne forbindelse udluftes der
automatisk, og kondensatet tømmes.

Tekniske data
"

i.Comp 3 "bærbar

Maks. indsugNominel effekt Omdrejningstalningsdrivområde
volumenstrøm
motor
ved maks.
omdrejningstal

Maks. indsugningsvolumenstrøm
ved maks.
tryk

maks.
overtryk

Volumenstrøm ved
6 bar

Volumenstrøm ved
11 bar

Mål
BxDxH

Vægt

Emissionslydtryksniveau *)

kW

O/min

l/min

l/min

bar

l/min

l/min

mm

kg

dB(A)

1,5

1500 - 3200

265

220

11

160

117

490 x 340 x 600

25

79

Maks. indsugningsvolumenstrøm
ved maks.
tryk

maks.
overtryk

Volumenstrøm ved
6 bar

Volumenstrøm ved
11 bar

Mål
BxDxH

Vægt

Emissionslydtryksniveau *)

i.Comp 3 "mobil"

Maks. indsugNominel effekt Omdrejningstalningsdrivområde
volumenstrøm
motor
ved maks.
omdrejningstal
kW

O/min

l/min

l/min

bar

l/min

l/min

mm

kg

dB(A)

1,5

1500 - 3200

265

220

11

160

117

570 x 440 x 1050

29

79

Kapslings- Kapslingsklasse
klasse
i.Comp
drivControl
motor

Omgivelsestemperaturer
°C

IP 54

IP65 / IP54

Kapslings- Kapslingsklasse
klasse
i.CompdrivControl
motor

3-35

Omgivelsestemperaturer
°C

IP 54

IP65 / IP54

3-35

*) Emissionslydtryksniveau beregnet ud fra det målte middellydeffektniveau (direktiv:2000/14/EG, lydmålingsgrundnorm ISO 3744) iht. EN ISO 11203 med måleafstand d = 1 m
Q2 = måleområde dB
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Over hele verden
Som en af verdens største kompressorproducenter er
KAESER KOMPRESSORER repræsenteret over hele
verden gennem et tæt netværk af filialer, datterselskaber og
autoriserede partnere i over 100 lande.
Med fornyede produkter og service hjælper KAESER
KOMPRESSORER’s erfarne medarbejdere kunderne til at
forbedre deres konkurrenceevne ved sammen med kunden
at udvikle progressive systemkoncepter, som hele tiden
presser grænserne for ydeevne og effektivitet. KAESER’s
globale computernetværk har gjort den samlede knowhow
tilgængelig for alle kunder i hele verden.

KAESER KOMPRESSORER A/S

Skruegangen 7 – 2690 Karlslunde
Tlf.: 70 15 43 34 – Fax: 70 15 43 35 – E-mail: info.denmark@kaeser.com – www.kaeser.com

P-336DK Med forbehold for tekniske ændringer! /18

Disse fordele, tillige med KAESER’s verdensomspændende
serviceorganisation, sikrer, at alle produkter konstant yder
mest muligt.

