
BOGE Generatory tlenu 
O 3 P do O 15 P

O2



Bezpiecznie i niezależnie:  
Wydajne wytwarzanie tlenu.

1-6 MODUŁÓW NA GENERATOR:  
Produkcję tlenu można w każdej chwili elasty-

cznie modyfikować bez konieczności demontażu 

urządzenia, ponieważ moduły są dokładane. 

Dzięki  modułowej koncepcji unikamy ryzyka 

zanieczyszczeń zeolitowego materiału 

wewnątrz poszczególnych modułów.

GŁÓWNY GENERATOR PLUS DO WYBORU 
1-3 GENERATORÓW UZUPEŁNIAJĄCYCH:
Jeśli 6-modułowy generator główny jest 

całkowicie zajęty, można dołożyć do 3 genera-

torów z każdorazowo 1-6 modułami pracującymi 

równoległe. Tym samym można osiągnąć, w 

zależności od wymaganego stopnia czystości, 

wydajności między 2,49 i 62,4 Nm3/h. 

Wydajność można zwiększać przez dalsze 

uzupełnianie generatorów o moduły. Cały sy-

stem sterowany jest centralnie z jednostki  

głównej.

ZASADA DZIAŁANIA:  
W technologii adsorpcji zmienno ciśnieniowej 

oddziela się tlen od innych składników po-

wietrza: oczyszczone sprężone powietrze 

przepływa przez zbiornik z molekularnym sitem 

zeolitowym, przy czym molekuły azotu zostają 

odizolowane i przyklejają się do struktury zeoli-

tu. Gdy sito zostanie nasycone molekułami 

azotu, następuje zmiana zbiornika, w którym 

proces jest kontynuowany, podczas gdy nasy-

cony zbiornik regeneruje się. Ten proces 

powtarza się w każdym module. Efekt: tlen o 

stabilnej czystości 90 – 95% lub o takiej 

czystości, jaką potrzebuje Klient.

MODUŁOWO I WYDAJNIE:
PRODUKCJA TLENU ZGODNIE Z ZAPOTRZEBOWANIEM.

PROSTY W KONSERWACJI I WYDAJNY:
TECHNOLOGIA ADSORPCJI ZMIENNO CIŚNIENIOWEJ 
(PRESSURE-SWING-ADSORPTION - PSA)

Kombinacja czasów cykli (jeden 
pojemnik regeneruje się, podczas gdy 
w drugim odbywa się adsorpcja) oraz 

właściwości molekularnego sita 
zeolitowego pozwala na maksymalną 

produktywność przy najwyższej 
wydajności.
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Niezależność opłaca się: Dzięki generatorowi tlenu BOGE można wyprodukować tlen zgodnie z 
własnymi potrzebami, nie wiążąc się sztywnymi umowami z dostawcami. Trudności z zaopatrzeniem 
w tlen oraz ryzyko związane z magazynowaniem  wysokociśnieniowych butli należą do przeszłości. 
Unika się strat w wyniku parowania i nie trzeba oddawać resztek tlenu w butlach. Bez konieczności 
magazynowania i najmu można wyprodukować tlen dokładnie tam, gdzie jest potrzebny. Wysoce 
elastyczny system BOGE pozwoli Państwu wytworzyć tlen o czystości 90-95% i uniezależnić się od 
dostawców tlenu  o wysokiej klasie czystości. Trudno znaleźć bardziej ekonomiczne rozwiązanie do 
produkcji tlenu o stałej czystości niż system BOGE.

Mikrofiltr

Adsorber z węglem aktywnym

Zbiornik sprężonego powietrza

Generator tlenu

Zbiornik tlenu (specjalne wykonanie)

Wszystko z jednego źródła: Jako dostawca systemu BOGE jest w stanie skompletować dla Państwa optymalny system złożony ze 
sprężarki, filtrów, osuszacza  ziębniczego, adsorbera z węglem aktywnym, zbiorników sprężonego powietrza, generatora tlenu i 
zbiornika tlenu. Efekt: pewność dostaw tlenu, niezależność, oszczędność.
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Sprężarka śrubowa z  wtryskiem oleju

Cyklonowy separator

Filtr wstępny

Osuszacz ziębniczy

NAJNOWOCZEŚNIEJSZE 
WYPOSAŻENIE
Generatory azotu BOGE mogą 

zostać dodatkowo wyposażone w 

sterowanie mikroprocesorowe lub 

bardziej komfortowe sterowanie z 

ekranem dotykowym. Sterowanie 

może odbywać się sieciowo za 

pomocą standardowego modemu 

lub GPRS. Opcjonalnie możliwa jest 

też obsługa zdalna przez interfejs 

Ethernet. 

NIEDROGA KONSERWACJA 
Generatory tlenu BOGE ze względu 

na zastosowanie wysokiej jakości 

elementów praktycznie nie 

wymagają konserwacji. Obudowa 

zaworów ze stali szlachetnej, 

odporny czujnik z tlenku cyrkonu i 

molekularne sito zeolitowe 

gwarantują niezakłócone działanie 

urządzenia i niezawodną jakość 

tlenu. Oznacza to minimalne koszty 

serwisowe.

WSZYSTKO Z JEDNEGO ŹRÓDŁA  
Generatory tlenu BOGE spełniają 

wysokie wymagania w zakresie 

komponentów uzdatniających po 

stronie  produkowanego gazu. Czy 

to sterylne filtry dla branży medy-

cznej, czy specjalnie powlekane 

zbiorniki tlenu, BOGE jako oferent 

systemowy proponuje Państwu 

bogatą paletę produktów.

PEWNA JAKOŚĆ 
Dzięki generatorom BOGE unika się 

ryzyka związanego z magazynowa-

niem butli tlenowych i stycznością z 

nimi. Wszystkie elementy są 

najwyższej jakości, produkcja jest 

restrykcyjnie kontrolowana. Ciągłe 

nadzorowanie czystości przez 

urządzenie analizujące z 

wyświetlaczem gwarantuje nieza-

wodne bezpieczeństwo.
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odbiorca końcowy



GENERATORY TLENU BOGE 0 3 P DO 0 15 P 

GENERATOR GŁÓWNY 

GENERATOR DODATKOWY

Dane dotyczą warunków zgodnych z normami przy temperaturze otoczenia 20°C, wilgotności powietrza 60%, +/- 0 m wysokości, 7,5 bar ciśnienia na wejściu. 
Generator tlenu potrzebuje uzdatnionego sprężonego powietrza wg klasy 1.4.1 zgodnie z ISO 8573-1 (doliczając adsorber z zeolitu).

BOGE
Typ

Wydajność (Nm³/h) przy różnych stopniach czystości Wymiary
Szer. x głęb. x wys.

Ciężar

Stopień czystości 90% 02 Stopień czystości 93% 02 Stopień czystości 95% 02  mm kg
O  3 P 2.62 2.54 2.49 536 x 892 x 1750 306

O  5 P 5.30 5.20 5.10 536 x 1095 x 1750 458

O  8 P 8.00 7.80 7.60 536 x 1363 x 1750 613

O 10 P 10.60 10.30 10.10 536 x 1631 x 1750 768

O 13 P 13.10 12.80 12.50 536 x 1899 x 1750 923
O 15 P 15.60 15.10 14.90 536 x 2162 x 1750 1078

BOGE
Typ

Wydajność (Nm³/h) przy różnych stopniach czystości Wymiary
Szer. x głęb. x wys.

Ciężar

Stopień czystości 90% 02 Stopień czystości 93% 02 Stopień czystości 95% 02  mm kg
O  3 PE 2.62 2.54 2.49 536 x 827 x 1527 260

O  5 PE 5.30 5.20 5.10 536 x 1095 x 1527 415

O  8 PE 8.00 7.80 7.60 536 x 1363 x 1527 570

O 10 PE 10.60 10.30 10.10 536 x 1631 x 1527 725

O 13 PE 13.10 12.80 12.50 536 x 1899 x 1527 880
O 15 PE 15.60 15.10 14.90 536 x 2162 x 1527 1035
37
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ZBIORNIK TLENU

Zbiorniki tlenu zbudowane wg dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 97/23/EG, z oznakowaniem CE, włącznie z armaturą i zaworem bezpieczeństwa.

Pojemność Wymiary w mm Wysokość
w pionie

Ciężar Wejście 
tlenu

Wyjście 
tlenu

Otwory rewizyjne

litry A ØB C F ØG mm kg

Zbiornik stojący, lakierowany, 16 bar

 500 2120  600  600  565 13 2320  170 G 2 G 2 1 otwór rewizyjny (mały)

1000 2365  790  790  721 13 2615  250 G 2 G 2 1 otwór rewizyjny (mały)

2000 2810 1000 1000  960 13 3060 375 G 2 G 2 1 otwór rewizyjny (mały)

www.bogepolska.pl 


