Najwy˝szy poziom efektywnoÊci:
BOGE effilence.
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EFEKTYWNOÂå
Zaprojektowany przez nas profil
Êrubowy wirników 5:6 czyni z serii
BOGE effilence najefektywniejszy
stopieƒ spr´˝ania, jaki zosta∏ dotàd
skonstruowany przez firm´ BOGE.
Bardzo cicha praca wirników bloku
Êrubowego optymalnie dobrane
zakresy mocy, bardzo niskie straty
mocy i wysoki wspó∏czynnik
sprawnoÊci sà znakami firmowymi
najnowoczeÊniejszego wymiaru
efektywnoÊci.

CICHA PRACA
Pr´dkoÊç obrotowa zespolów
spr´˝ajàcych serii BOGE
efflience jest, w porównaniu z
dotychczasowymi, znacznie ni˝sza.
Dzi´ki temu wytwarzane sà mniejsze
drgania, co z kolei przyczynia si´ do
niezwykle cichej pracy urzàdzenia.
Dodatkowo wewn´trzne wyt∏umienie
stopnia spr´˝ania gwarantuje jego
cicha prac´. W ten sposób seria
BOGE effilence wyznacza nowy
wymiar jakoÊci pracy.

D¸UGI OKRES EKSPLOATACJI
Stopieƒ spr´˝ania BOGE effilence
charakteryzuje si´ d∏ugà ˝ywotnoÊcià:
jest on sta∏ym elementem
gwarantowanej jakoÊci marki BOGE.
JednoczeÊnie stopieƒ spr´˝ania
effilence nie wymaga du˝ego nak∏adu
konserwacji. Je˝eli stopieƒ spr´˝ania
effilence spre˝a powietrze Paƒstwa
kompresorów, dokonali Paƒstwo
w∏aÊciwego wyboru – korzystacie
bowiem z zalet nowego stopnia o
wyjàtkowo d∏ugiej ˝ywotnoÊci.

MADE BY BOGE
Seria BOGE effilence zosta∏a w
stu procentach zaprojektowana i
wykonana przez firm´ BOGE. Do jej
produkcji zastosowano technologie
z kompensacjà temperatury, co
pozwala uzyskaç bardzo ma∏e
tolerancje wykonawcze. Dzi´ki serii
BOGE effilence zosta∏ osiàgni´ty
ambitny cel: nowy wymiar
technologiczny w procesie
efektywnego i cichego wytwarzania
spr´˝onego powietrza.

Nowy stopieƒ spr´˝ania najwy˝szej jakoÊci marki BOGE: BOGE effilence
jest najefektywniejszym stopniem spr´˝ania, jaki dotychczas zosta∏
wyprodukowany w firmie BOGE. Jego nazwa ∏àczy dwa znaki firmowe:
efektywne spr´˝anie (efficiency) i nieporównywalnie cichà prac´ (silence).
Ten w ca∏oÊci zaprojektowany i wykonany w firmie BOGE stopieƒ
spr´˝ania gwarantuje. Ci innowacyjnà technologi´ na najwy˝szym
poziomie: warto doÊwiadczyç tego nowego wymiaru efektywnoÊci!
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BOGE effilence: zalety konstrukcyjne

ZASYSANIE OSIOWE
Ju˝ od serii BS 102 stosowane jest zasysanie
(obliczane za pomocà programu symulacyjnego),
które zapewnia maksymalny obj´toÊciowy
wspó∏czynnik sprawnoÊci.

OPTYMALNIE DOSTOSOWANY KSZTA¸T KRÓåCA WYLOTOWEGO
Kszta∏t króçca wylotowego jest optymalnie dopasowany do ciÊnieƒ.
Dzi´ki temu nie dochodzi do nadmiernego spr´˝ania i przep∏ywu
wstecznego, z którymi wià˝e si´ wiele niekorzystnych strat.
DU˚E ¸O˚YSKA
Wybrano mo˝liwie jak najwi´ksze ∏o˝yka o wysokiej
jakoÊci. Uzyskuje si´ dzi´ki temu prawie dwukrotnie
wi´kszà trwa∏oÊç ∏o˝ysk ni˝ dotàd*
PROFIL 5:6
Opracowany przez firm´ BOGE profil
Êrubowy wirników 5:6 (5 z´bów na
wirniku g∏ównym, 6 z´bów na wirniku
pomocniczym) zapewnia mniejszà
ró˝nic´ ciÊnieƒ pomi´dzy komorami i
tym samym mniejsze straty przep∏ywu
obj´toÊciowego. Nowoczesna geometria
profilu o niewielkich nieszczelnoÊciach
pomi´dzy wirnikami zapewnia mo˝liwoÊç
zastosowania bardzo ma∏ego otworu
wylotowego i tym samym uzyskanie
du˝ego, obj´toÊciowego wspó∏czynnika
sprawnoÊci.

PR¢DKOÂCI OBWODOWE
Pr´dkoÊç obrotowa jest optymalnie
dobrana i w porównaniu z
dotychczasowymi stopniami
znacznie ni˝sza. Dzi´ki temu
zmniejsza si´ straty mocy. Stopnie sà
nie tylko cichsze, lecz równie˝ odporniejsze
na zu˝ycie, poniewa˝ ˝ywotnoÊç zale˝y zarówno
od wymiarów, jak i od wykonanej liczby obrotów.

BARDZO MA¸E TOLERANCJE WYKONAWCZE
Ze wzgl´du na ma∏e tolerancje stopieƒ wyró˝nia si´ d∏ugim
okresem eksploatacji, efektywnoÊcià i cichà pracà. Straty
efektywnoÊci spowodowane szczelinami i otworem
wylotowym sà minimalne, nie wyst´puje zwi´kszona
g∏oÊnoÊç pracy na skutek luzu, zw∏aszcza na biegu ja∏owym.
WTRYSK OLEJU
Wtrysk oleju zosta∏ dobrany pod kàtem
optymalnego dzia∏ania ch∏odzàcego i
minimalnych strat mocy na mieszanie smaru.

STOSUNEK D¸UGOÂCI DO ÂREDNICY WIRNIKA
Stosunek ten jest optymalnie dobrany, aby osiàgnàç mo˝liwie jak
najlepsze spr´˝anie wewn´trzne w po∏àczeniu z najmniejszym ugi´ciem.

Seria BOGE effilence
Do serii nowego stopnia spr´˝ania BOGE effilence
zaliczajà si´ równie˝ stosowane od kilku lat w serii C
zespo∏y spr´˝ajàce BS 22 i BS 32.

* Firma BOGE zaleca w ramach proaktywnej koncepcji konserwacji kontrol´ stanu ∏o˝ysk za pomocà diagnostyki drganiowej po 35 000 rbh.
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BARDZO MA¸Y OTWÓR WYLOTOWY
Dzi´ki ma∏emu profilowi z´bów wirnika
pomocniczego otwór wylotowy jest niezwykle ma∏y
i zapewnia w ten sposób wysokà efektywnoÊç.

