Компресорите за въздух под високо налягане
намират широко приложение във всички сектори
на индустрията за задвижване на различни
пневматични машини, поточни линии и др.

В сферата на автомобилния сектор се
използват
основно
за
задвижване
на
пневматични инструменти като гайковерти,
пневматични ексцентър шлайф машини и много
други. OMP200 е особено подходящ за употреба
пневматични такери за коване на пирони,
кламери и игли, пистолети за боядисване, шлайф
машини, пневматични ударни гайковерти до 1
1/2 цола др.
Благодарение на високите си технически
характеристики този компресор може да се
използва за задвижване на пневматични
инструменти имащи голяма консумация на
въздух.

КОМПРЕСОР ЗА
ВЪЗДУХ
ДЕБИТ 477L/MIN
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1. ТРИБУНАЛНА КОМПРЕСОРНА ГЛАВА
Компресорната глава е трибунална, а цилиндрите са изработени
изцяло от чугун.

2. РЕГУЛАТОР ЗА НАЛЯГАНЕ
Уред за автоматизация на компресора, който поддържа
зададеното ниво на компресия в приемника.

3. ПРЕДПАЗЕН КЛАПАН
Не позволява въздуха от ресивъра да се връща обратно
олекотява първоначалното стартиране на компресора.

и

така

4. ИЗХОД ЗА НЕРЕГУЛИРАН ВЪЗДУХ
Директната връзка на компресора, позволява добавянето на
външен ресивър, както и да присъедините към сервизна система
с изводи за подготвителни групи

5. ВИЗЬОР ЗА НИВОТО НА МАСЛОТО
Спомага за лесното проследване на състоянието, както и
количеството на маслото в компресорната глава.

6. ТРАНСПОРТНИ КОЛЕЛА
Воден маркуч с регулируем вентил, устройство за подаване на
вода с регулируем вентил и бърза връзка.
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Компресорът
CIMEX
OMP200
е
професионален компресор за въздух под високо
налягане с обем на въздухосъдържателя от 200
литра и въздушен дебит 477 л/мин.

OMP200

КОМПРЕСОРИ ЗА ВЪЗДУХ

ПРИЛОЖЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКА ХАРАКТЕРИСТИКА

OMP200

Захранващо напрежение

КОМПРЕСОР ЗА
ВЪЗДУХ
С ОБЕМ НА
РЕЗЕРВОАРА
200 ЛИТРА

380 V/ 50 Hz

Номинална мощност

3000 W

Обем на въздухосъдържателя

200 l

Дебит

477 l/min

Налягане

115 PSI/ 8 Bar

Брой цилиндри
Задвижване

3
Eлектромотор

Ремъчни предавки

2
Задвижването на компресора се осъществява от

Тегло

трифазен електродвигател, който посредством двойна

Размери

ремъчна предавка. Ремъчното задвижване позволява пуск
на компресора за въздух при нисък стартов ток.
Компресорната глава е трибунална, а цилиндрите са
изработени изцяло от чугун.
Цилиндрите се охлаждат въздушно, с помощта на
вентилираща перка. Въздушното налягане в ресивера се
контролира от пресостат (предпазно-въздушен клапан).
Въздухосъдържателят е снабден със кран за източване на
кондензираната

вода.

Пресостатът

изключва

електродвигателя, при достигане на максимална стойност

на налягане от 115 PSI (8 Bar).
Дебитът е 477 l/min,

което гарантира пълно

разгръщане на мощността на захранваните пневматични
Високият

въздухосъдържател,

дебит

позволяват

и

компресора

големия
да

се

ОКОМПЛЕКТОВКА

използва за боядисване с пневматичен пистолет. За лесно



с четири стабилни колела които да се грижат за лесното









маневриране и транспортиране на машината
CIMEX препоръчва да се запознаете подробно с
нашите съвети при подбор на компресор. Можете да
намерите детайлна информация на
https://www.cimex.bg/kompresori-za-vuzduh
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КОМПРЕСОРИ ЗА ВЪЗДУХ



Въздухосъдържател 200L
Компресорна глава 3000W
Регулатор за налягане
2бр. Манометър
Транспортни колела
Ръкохватка
Компресорно масло
Гаранционна карта + Ръководство

препозициониране, компресора за въздух е снабден
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инструменти.

