
O stlačeném vzduchu
s nadhledem a perspektivou…



Společnost AIR Consult CZ, s. r. o. vznikla jako malá firma s cílem poskytovat svým zákazníkům speciální 
služby a řešení v oboru stlačeného vzduchu, nezávislá na ostatních, přesto s možností spolupracovat 

s výrobci, distributory a uživateli z oblasti stlačeného vzduchu a jiných oborů.

Máme praxi v oboru 25 let
a umíme pro Vás najít
to nejlepší zákaznické řešení!

Naše krédo – solidnost, odbornost, 
loajalita k zadavateli a nestrannost – 
nejsou jen prázdná slova.
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o STLAČENÉM VZDUCHU
S NADHLEDEM A PERSPEKTIVoU

Služby a produkty

· Měření dodaného množství stlačeného vzduchu a jeho kvality.

· Měření spotřeby, tlaku a ztrát v systémech stlačeného vzduchu.

· Měření spotřeby el. energie na výrobu stlačeného vzduchu, optimalizace provozu a nákladů.

· Kompletní audity výrobních provozů s ohledem na využití stlačeného vzduchu, jeho kvalitu 
a efektivitu.

· Analýza vlhkosti, olejových částic a plynných uhlovodíků ve stlačeném vzduchu.

· Prodej měřící techniky pro obor stlačeného vzduchu a dalších plynů.

· Komplexní návrhy, realizace a rekonstrukce kompresorových stanic, včetně úpravy a filtrace 
stlačeného vzduchu.

· Průmyslové generátory dusíku.

· Specializace na velmi čistý vzduch bez oleje.

· Prodej a revize tlakových nádob.

· Odborné semináře pro provozovatele kompresorů a zařízení na stlačený vzduch.

· Servis
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„My žádné problémy s kvalitou stlačeného vzduchu ne-
máme,“ říká nám mnoho firem. Přitom jim kontami-
nace ve stlačeném vzduchu způsobuje zvýšené náklady 
v  podobě omezení životnosti technologie, snížení její 
účinnosti, nucených odstávek ve výrobě a poklesu kva-

lity výsledných produktů.

Vzduch v našem okolí obsahuje lidským okem neviditelné nečistoty a další se do něj dostá-
vají v průběhu stlačování z opotřebovaných součástek, olejové lázně nebo třeba rzi v potrubí. 
Když vzduch stlačíme, jeho objem se výrazně zmenší, ale objem nečistot zůstane stejný. 
Proto je jeho čistota důležitá.

Vyšší kvalita stlačeného vzduchu ve vaší technologii sníží provozní náklady a zvýší pro-
duktivitu celé firmy.

jE KvAlitní
STLAČENý VZDUCH
důležitý?PRoČ 6



TRoCHA 
fyZIKy
NIKoHo nezAbije

Stlačený vzduch a vše kolem něj je hlavně 
o fyzice. Pokud jste si jistí, že přesně 
znáte význam pojmů jako tlakový rosný 
bod nebo relativní a absolutní vlhkost, 
můžete tuto kapitolu v klidu přeskočit.

Vzduch je směs plynů. Tvoří ho 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % připadá na 
vzácné prvky, jako je například argon. Z fyzikálního hlediska ho popisujeme 

pomocí objemu (V), tlaku (p) a teploty (t). S určitým zjednodušením platí, 
že (p. V)/t = konstanta. Pokud vzduch stlačíme na menší objem, stoupne 

jeho tlak a teplota.

Když omezíme molekulám vzduchu možnost pohybu nějakou stěnou (A), naráží 
na ni silou (f), která vytváří tlak (p). F = p.  A. jeho jednotkou je bar. Síla 1 N 

(Newton) působící na plochu 1 m2 vytváří tlak 1 bar. Dříve se pro tlak používala 
i jednotka atm (1 atm = 0,981 bar).

Teplotu můžeme měřit v °C nebo v K (Kelvinech). Rozdíl je v tom, že Kelviny se počítají 
od „absolutní nuly“. 0 K = 273,15 °C. Velikost jednoho stupně je stejná v °C i K.

Průtok stlačeného vzduchu vyjadřuje objem, který proteče určitým místem za jistý čas. 
jde jinými slovy o  spotřebu stlačeného vzduchu stroje. Vyjadřuje se v  l/min, m³/min 

nebo m³/h (1 m³ = 1000 l). Objemové průtoky můžeme srovnávat jen tehdy, pokud jsou 
vztaženy ke stejnému tlaku a teplotě. V případě srovnání kompresorů musíme měřit vždy 

na stejném místě (sání, výtlak).
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Tento výpočet navíc probíhá izobaricky, to je při stejném tlaku 
vzduchu. Pokud ale vzduch stlačujeme, mluvíme o tlakovém ros-

ném bodu. jak už víme, vzduch stlačit lze, ale kapalinu v něm ne. 
jak stoupá tlak a klesá objem vzduchu, stoupá teplota tlakového 

rosného bodu. Pokud je při teplotě 0 °C a atmosférickém tlaku 1 
bar relativní vlhkost 100 %, pak při tlaku 7 bar již teplota tlakového 

rosného bodu přesáhne 30 °C.

V praxi to znamená, že když stlačíme vzduch na 10 barů, zmenší 
se jeho objem na 1/10. Tím klesne při stejné teplotě na 1/10 i jeho 

schopnost pojmout vlhkost. Při teplotě 25 °C je maximální obsah 
vody v 1 m3 nasyceného vzduchu 23,05 g. Po stlačení na 10 barů (při 

zachování stejné teploty) se nám vyloučí 20,75 g vody jako kon-
denzát.

Není důležité si tyto vzorce zapamatovat. Podstatné je pochopit 
základní princip a vědět, kde si můžete v případě potřeby najít další 

informace.

TRoCHA 
fyZIKy
POKrAčOvání

Graf rosných bodů

tl
ak

ov
ý 

ro
sn

ý 
bo

d 
(°

C)

atmosférický rosný bod (°C)

jestliže stlačený vzduch při 7 barech a rosném bodě 10 °C uvolníme na 

atmosférický tlak, jeho rosný bod bude cca -15 °C.

T
dp

=
243,5 ln (e) 100

100

V

V17,67 - ln (e)

243,5 +T
17,67 - T

243,5 +T
17,67 - T

10



1. Vlhkost
Vlhkost obsažená ve stlačeném vzduchu po jeho ochlazení 

v  potrubním systému kondenzuje. To má za následek provozní 
problémy a růst nákladů na údržbu.

2. Pevné částice
V prostředí průmyslových podniků existuje až 5× vyšší množství 

prachových částic ve vzduchu, než mimo ně. Téměř 80 % částic 
prachu má rozměr menší než 2 μm, takže je vzduchové filtry na 

vstupu nejsou schopné zachytit.

3. olej
Klasické rotační kompresory používají olejovou lázeň, ze které 

se část maziva dostává do stlačeného vzduchu.

NEČISToTy
VE STLAČENÉM VZDUCHU

Stlačený vzduch se podle kvality rozděluje do šesti tříd definovaných normou DIN ISO 8573-1:2010. Třída 1 má nejvyšší 
čistotu, třída 6 nejnižší. Dále se používá, zejména u bezolejového vzduchu, označení třída 0. Tato třída musí splňovat 
dohodnuté podmínky mezi dodavatelem a provozovatelem a musí vykazovat vyšší čistotu, než vzduch čistoty třídy 1.

Třídy kvality stlačeného vzduchu:
Třída Přípustný zbytkový obsah oleje v mg/m³ Přípustný obsah prachu μm/mg/m³ Přípustná vlhkost rosný bod °C/g/m³

1 0,01 0,1 / 0,1 -70 / 0,003

2 0,1 1 / 1 -40 / 0,11

3 1,0 5 / 5 -20 / 0,88

4 5 40 / 40 +3 / 6,0

5 25 – +7 / 7,8

6 – – +10 / 9,4

Podstatné je, kolik obsahuje hlavních nežádoucích příměsí:
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obzvláště citlivé jsou na přítomnost nežádoucích příměsí ve stlačeném vzduchu tyto aplikace:

•	 Lakování včetně práškového
•	 Jemné pneumatické nástroje
•	 Měření stlačeným vzduchem
•	 Medicínské a zubní aplikace
•	 Balení potravin
•	 Kosmetický průmysl

3. 2. Pevné částice

Na krychlový metr nasávaného vzduchu připadá v průměru 140–190 milionů částic 
pevných nečistot. V prostorách průmyslových závodů může být jejich množství až 

5× vyšší než v okolním prostředí. Téměř 80 % částic prachu má rozměr menší 
než 2 μm, takže je vzduchové filtry na vstupu nezachytí. Uvnitř technologie naráží 

vysokou rychlostí do jejích stěn, které erodují, a spolu s vodní párou a oleji tvoří 
součást chemicky agresivního kondenzátu.

Kromě prachu je v 1 m3 vzduchu v průměru 3 900 mikroorganismů virů a bakterií. 
Ty se dostávají do vlhkého a teplého prostředí technologie, kde se mohou rychle 

množit.
K nečistotám nasátým z atmosféry se v tlakovém systému přidávají také kovové 

částečky vzniklé opotřebením strojního vybavení nebo rez způsobená kyselým 
kondenzátem.

Pevné nečistoty lze odstranit filtrací. Bližší informace najdete v kapitole 4. filtrace.

3. 3. olej

V  atmosférickém vzduchu se vyskytuje olej ve formě uhlovodíků 
v koncentraci 0,05 až 0,5 mg na m3. V závislosti na teplotě má formu 

olejového aerosolu nebo olejové páry. V průmyslových provozech je 
ho výrazně vyšší množství než například v zubní ordinaci. Další olej se 

do stlačeného vzduchu dostává z  lubrikantů používaných k  mazání 
a chlazení kompresoru.

Stejně jako vodní kondenzát i olej přechází po ochlazení do tekutého 
skupenství. je třeba zmínit, že navzdory obecnému mínění je 

kontaminace stlačeného vzduchu olejem výrazně méně nebezpečná 
než příměs vodní páry. Ta tvoří až 99 % objemu kapaliny v kondenzátu.

3. 1. Vlhkost

Vzduch nasávaný kompresorem z atmosféry vždy obsahuje vodní páru. Množství vody, 
které je vzduch schopný pohltit, záleží na jeho teplotě a objemu. Podrobně je vše popsáno 

v kapitole 2. Trocha fyziky nikoho nezabije.

vlhkost představuje hlavní nežádoucí příměs ve stlačeném vzduchu. odstraňujeme ji ze 
vzduchu pomocí sušiček nebo odlučovačů. Získaný kondenzát musí být před vypuštěním 

do odpadních vod upraven tak, aby nepoškozoval životní prostředí. Existují dva základní 
způsoby: likvidace specializovanou firmou nebo použití separátoru, který z kondenzátu 

pomocí filtrace a  gravitačního principu odstraní olej a  pevné nečistoty. Většina 
kondenzátu se po průchodu separátorem může vypustit do odpadu a jen malá část se 

předá k odborné likvidaci.

Atmosférický vzduch ale neobsahuje jen páru. jsou v něm také prach, bakterie, viry a další 
mikroskopické částice, z nichž velká část projde vstupními filtry. Při stlačování se do něj 

dostávají také kovové částečky ze strojního vybavení, olej používaný k mazání a chlazení 
kompresoru i  další chemikálie, jako rozpouštědla. Protože je kondenzát chemicky 

agresivní, způsobuje korozi a erozi technologie, množení bakterií, znečištění výsledných 
produktů, odstávky ve výrobě a dodatečné náklady na údržbu.

NEČISToTy

POKrAčOvání
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Každý filtr způsobuje v pneumatickém systému určitý pokles tlaku a tím i nutnost 
zvýšeného výkonu kompresoru. To má za následek růst spotřeby energie a opotřebení 

technologie. Důležité je pravidelně měnit vložky filtrů.

Celý filtrační systém je nutné navrhnout s ohledem na potřebnou čistotu výstupního 
stlačeného vzduchu, jeho objemový průtok a maximální provozní tlak. Navíc se 

filtry používají společně s ostatními prvky jako jsou sušičky vzduchu, cyklónové 
odlučovače, vzdušníky a další, což z návrhu efektivního pneumatického systému 

dělá poměrně komplikovaný proces.

fILTRACE 
STLAČENÉHo VZDUCHU

Jako první obranná linie proti 
pevným nečistotám slouží vstupní 
filtry. Protože v prostorách 
průmyslových podniků bývá 
vysoká koncentrace prachových 
částic, velká část pevné 
kontaminace projde do 
tlakového systému. Zde se 
k nim přidají ještě částečky 
rzi způsobené chemicky 
agresivním kondenzátem.

filtry obecně se dají rozdělit podle svého principu na předfiltry, mikrofiltry 
a uhlíkové filtry. U mikrofiltrů prochází vzduch nařasenou látkou, která 

zachytí nejen pevné částice do určité velikosti, ale i kapénky olejového 
aerosolu. Čím je plocha filtru větší, tím je účinnější. Vnitřní prostor 

pouzdra filtru je navržen tak, aby co nejvíce omezoval turbulence 
procházejícího vzduchu. jeho stěny jsou upraveny pro vyšší odolnost 

vůči chemickým látkám (kondenzátu) i abrazi pevnými nečistotami.
Mikrofiltr je třeba umístit v takovém místě, kde je stlačený vzduch 

nejchladnější. S rostoucí teplotou stoupá průchod oleje, zvyšuje se 
opotřebení filtru a klesá tlak v systému.

Druhým typem filtru je filtr s aktivním uhlím, který pracuje na 
chemickém principu. Ten se montuje za mikrofiltr a je schopný ze 

stlačeného vzduchu odstranit i oleje ve formě páry nebo nežádoucí 
pachové látky.

filtry jsou pro připojení k systému opatřeny závitem nebo přírubou. 
jejich součástí může být diferenční manometr k měření poklesu 

tlaku vzduchu při průchodu a manuální nebo automatický odpouštěč 
kondenzátu. Pístové kompresory vyvolávají v pneumatickém systému 

tlakové rázy a mohou tak způsobit netěsnost filtrů. Pro zjednodušení 
obsluhy bývají filtry podle svých parametrů barevně rozlišeny.
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SUšENí 
STLAČENÉHo VZDUCHU

Nejefektivnějším způsobem, jak 
se vlhkosti ve stlačeném vzduchu 
zbavit, je použití sušiček vzduchu. 
Dělí se podle způsobu fungování 
na kondenzační a adsorpční.

V případě kondenzačních sušiček je vzduch při průchodu 
tepelným výměníkem ochlazen na úroveň rosného 

bodu a  zbaven tím obsažené vlhkosti. Ta je sbírána ve 
formě tekutiny a odváděna do separátoru a odlučovače 

kondenzátu.

Vysušený vzduch se posléze ohřeje na běžnou teplotu a  pokračuje dál 
rozvodem. Kondenzační sušičku lze instalovat ve vytápěných prostorách 

s teplotou od 3 °C výše. Výsledný obsah vodní páry je cca 6 g/m3.

Druhou možností je použít adsorpční sušičku. V  ní je vzdušná vlhkost 
pohlcována filtry na základě adsorpce. obsahuje dvě komory se sušícím 

prostředkem. V  jedné z  nich je tlakový vzduch zbaven vlhkosti, v  druhé 
pak dochází k sušení silikagelu pomocí ohřevu vstupním vzduchem nebo 

regenerací proudem již usušeného stlačeného vzduchu.

Výhodou adsorpčních sušiček je schopnost provozu i při nízkých teplotách. 
fungují i v prostředí pod -40 °C. Dále je možné adsorpční sušičku využít pro 

dosoušení vzduchu po průchodu kondenzační sušičkou. V takovém případě 
lze dosáhnout obsahu vodní páry až 0,003 g/m3.

Cyklonový odlučovač je možné použít pro odstranění jak vody, 
tak i  kapalného oleje. Lopatky odlučovače stlačený vzduch 

roztočí. Vzniklá odstředivá síla nasměruje tekutiny i  pevné 
částice na stěny odlučovače, odkud tento kondenzát stéká 

na jeho dno. odtud je vypouštěna odvaděčem kondenzátu, 
ideálně elektronickým nebo časovým. Plovákové nebo ruční 

odvaděče se v tomto případě nedoporučují.

Pro navržení sušící části pneumatické technologie je třeba 
znát objemový průtok vzduchu, pracovní tlak, požadovanou 

výslednou kvalitu vzduchu a  další parametry. Sušičky 
jsou používány společně s  filtry, separátory kondenzátu, 

redukčními ventily atd.
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MAXIMÁLNÍ MNOHOSTRANNOST
PRO POUŽITÍ JAKÉHOKOLIV DRUHU
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Generátory Isolcell
 

Dusík přímo na místě, trvalá a hospodárná produktivita

Vzduch, který dýcháme, se skládá ze 78 % z dusíku, z 20,9 % z kyslíku, z 0,96 % z argonu, 
z 0,04 % z kysličníku uhličitého a z jiných vzácných plynů. Dusík je inertní plyn, který se hodí 

pro mnohá použití. Kolegové v Isolcellu byli první, kdo vyvinul různá řešení využití, která jsou 
pro firmy snadno dosažitelná. Tradiční zásobování z vysokotlakých lahví, zásobníků tekutého 

dusíku a expanzních nádob je pro firmy spojeno vždy s těžkostmi: přepravní náklady, nebez-
pečí opožděné dodávky, potřeba speciální místnosti, stálá pravidelná kontrola bezpečnosti 

a údržby. Tyto problémy představují neplánované vícenáklady. Vědomi si těchto problémů 
jsme vyvinuli alternativní, hospodárné, funkční systémy, které ochraňují životní prostředí: 

Vlastní výrobu dusíku nezávislými generátory přímo na místě. Vlastní výroba dusíku nabízí 
firmám významné výhody. Za prvé je zaručeno nepřetržité a přesné zásobování dusíkem, 

nezávislé na externích zdrojích, což se projeví výraznou hospodárností, neboť odpadají ná-
klady na zásobování. Za druhé člověk získá agilní a racionální provoz: Výrobu dusíku na místě 

v potřebném množství, s požadovanou čistotou, která může být okamžitě a bez plýtvání 
zastavena. Paleta generátorů dusíku byla optimalizována tak, aby pokryla nejrůznější ob-

lasti použití a přizpůsobila se nejrůznějším potřebám. Podnikatelská filozofie je postavena 
na stálé inovaci, jsme hrdi na to, že nabízíme výhradně řešení problémů a technologie, které 

představují nejvyšší stav techniky. Naše síla je ve vysoce kvalifikovaném a svědomitém per-
sonálu, který je zákazníkům při speciálních poptávkách, popř. při řešení střiženém na míru 

vždy k dispozici a zaručuje dosažení vytčených cílů.
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PRůMySLoVÉ 
VyUžITí

GENERÁTORY ISOLCELL

Použití

1 �  Potravinářský a nápojový 
průmysl

Hlavní oblasti použití:

–  Vakuové balení masa, sýrů, pečených výrobků, čerstvých 
těstovin, balené ovoce a zelenina

–  Sparging, vytvrzovací technika, plnění vína a oleje, tekuté 
přísady, obilí a prášek

2 �  Chemický a farmaceutický 
průmysl, výzkum, univerzity

Hlavní oblasti použití:

– Inertizace přísad 
– odpařování ředidel 

– Konzervace 
– Čištění 

– Výroba 
– Balení 

– odvětrání reaktorů a nádrží

3 � Průmysl umělých hmot

Hlavní oblasti použití:

– Inertizace a vyčištění materiálů
– Inertizace plastifikačních komor

– Inertizace extrudéru

4 � Ropný a plynný průmysl

Hlavní oblasti použití:

– Inertizace ložisek
– Přetlakové zakrytí šachet

– Údržba ropovodů a plynovodů

5 � Elektronický průmysl

Hlavní oblasti použití:

– Vlnové pájení
– Selektivní pájení apod.

6 � Kovoprůmysl
(tepelné zpracování)

Hlavní oblasti použití:

–  Žíhání a tepelné zpracování oceli, mědi, hliníku, dalších 
materiálů a slitin

– Slinování oceli a hliníku v průchozích pecích
– Ochrana během letování, dělení, svařování

–  Plynné tvrzení oceli (ekologická alternativa k olejům 
a roztaveným elektrolytům)

– Povrchové tvrzení
– Pásové a odlévací pece

– Popouštění oceli
– Neutrální tvrzení

6



PRůMySLoVÉ 
VyUžITí

LASERPOWER

Před krátkou dobou bylo vyvinuto perfektní řešení pro stroje 
na řezání laserem: řada LaserPower.

Pokud budete používat dusík vlastní výroby s vysokou čisto-
tou jako pohonný plyn, získáte čisté, precizní řezy u materiálů 

jakéhokoliv druhu, bez otřepů, vyleštěné a ne příliš drsné.

Zařízení LaserPower se skládá z generátoru dusíku, boosteru 
a „svazku“ vysokotlakých lahví. Hospodárná a bezpečná volba 

s možností modulace, vždy podle potřeby.

LASERPoWER

Řezání laserem
Modularita
Preciznost
Bezpečná mnohostrannost
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PRůMySLoVÉ 
VyUžITí

GEN2ION

OENOLOGY 
GENERÁTORY N2

GEN2IoN

Lakování

Firma lsolcell vyvinula technologii, se kterou můžete ušetřit až 
40 % nákladů, když nahradíte stlačený vzduch dusíkem.

Systém GEN2I0N byl otestován předními firmami v automobi-
lovém průmyslu s vynikajícími výsledky:

4 ÚSPORA POUŽÍVANÉHO LAKU
4 SNÍŽENÍ POLÉTAVÉHO PRACHU (40 %)
4 ZVÝŠENÁ KVALITA UPRAVOVANÉHO POVRCHU
4 VYLOUČENÍ EFEKTU “POMERANČOVÉ KŮŽE”
4 ZKRÁCENÍ ČASŮ APLIKACE A SCHNUTÍ
4 MINIMÁLNÍ ZATÍŽENÍ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
4 MINIMÁLNIÍ EMISE

Dusík vyrobený systémem GEN2I0N s technologií P. S.A. (Pre-
ssion Swing Adsorption) vykazuje nejvyšší čistotu, bez vlhkos-

ti a nečistot. Získáte vynikající výsledky na jakémkoliv povr-
chu: umělá hmota, sklo, dřevo, kovy atd. Náš systém je plně 

automatický a snadno rozšiřitelný, čímž je zaručeno vynikající 
specifické přizpůsobení.

lakování
Stříkací pistole
Úspora
Čistota

oenology generátory N2

Dusík pro výrobu vína

OCHRANNÝ ŠTÍT PŘED OXIDACÍ

Ve světě výroby vína se rychle rozšířila technika inertizace 
vinných tanků, aby se přidáním plynného dusíku snížil obsah 

kyslíku, který přichází do kontaktu s výrobkem. Při výrobě vína 
se dusík používá především k tomu, aby se zabránilo oxidaci 

vína, která zhoršuje kvalitu vína a mění jeho barvu, vůni i chuť.

VÝZNAM A VÝHODA DUSÍKU VLASTNÍ VÝROBY, KTERÝ JE NE-
USTÁLE K DISPOZICI

Ve vinném sklepě jsme se přiblížili krok za krokem použití du-
síku vlastní výroby, abychom uspokojili stoupající poptávku 

inovativních plnicích zařízení s  přidáním plynu do lahve. Po 
celém světe se tradiční systémy plnění dusíku do lahví v plyn-

né nebo tekuté podobě nahrazují generátory dusíku, neboť 
lidé jsou si již výhod, jako například pohodlí a hospodárnosti 

tohoto systému, vědomi. Přednosti generátorů dusíku: Stroj 
se zapne jednoduchým stiskem tlačítka a přímo na místě se 

bezpečně vyrobí požadované množství dusíku, s  požadova-
ným stupněm čistoty a s náklady, které se budou pohybovat 

zřetelně pod náklady na jiné energie.
 

Použití

SPARGING TECHNIKA (probublávání inertního plynu)

Přidávání dusíku při nízkém tlaku přímo do vína pomocí ve-
dení, která jsou připojena k vinnému tanku (tato technika se 

nazývá sparging). Slouží k odstranění uvolněného kyslíku ve 
víně; toto může být prováděno ve více fázích, vždy podle poža-

dovaného výsledku.

VYTVRZOVACÍ TECHNIKA

Zajišťuje nepřítomnost kyslíku v  horní vrstvě ležáckých vin-
ných tanků nebo tanků pro zrání vína (tato technika se nazývá 

vytvrzování). V tomto případě se do tanku vpustí dusík, aby 
zaplnil volný prostor mezi vínem a povrchem tanku. Cílem to-

hoto procesu je zabránění oxidace vína.

PLNĚNÍ LAHVÍ

Moderní plnicí zařízení používají řešení s použitím dusíku ve 
více fázích během plnění:

4  Vyfukování prázdných lahví pro odstranění nečistot a vysu-
šení případných zbytků čistící vody;

4 Přidání dusíku do horní vrstvy plnicího tanku;

4  Nastříkání dusíku před naplněním vína, aby se snížil obsah 
kyslíku v lahvi;

4  Nastříkání dusíku před zavřením lahve, aby se snížil obsah 
kyslíku mezi vínem a uzávěrem.
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NoVÁ
GENERACE

GENERÁTORY DUSÍKU 
PSA M-S-D

PSA série S-D

Modulární konstrukce k Vašim službám

Design nových generátorů dusíku Isolcell PSA NL S a D s roz-
měry zmenšenými na minimum umožňuje dodávání množství 

dusíku od několika litrů za minutu až k tisícům metrů krych-
lových za hodinu.

Modulární struktura umožňuje rozšíření výrobní kapacity stro-
je, i po uvedení do provozu tím, že se přidají do jednotlivých 

strojů další filtrační sloupy nebo se přidají dodatečné externí 
moduly, v tomto případě se mohou využít výhody optimaliza-

ce pracovních cyklů a spotřeby energie, což je charakteristika 
našich “multibanking” systémů.

PSA série M

Pro malá dodávaná množství

Od 0,5 do 33,7 Nm3/hod.
Kompaktní, ale se stejnou charakteristickou

spolehlivostí větších modelů.
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NoVÁ
GENERACE

GENERÁTORY DUSÍKU 
PSA M-S-D

jak funguje generátor PSA?

Nové generátory dusíku série M-S-D jsou nejnovějším vývojem 
tradičních systémů PSA (pressure swing adsorber), se který-

mi je možno nepřetržitě vyrábět dusík ze stlačeného vzduchu. 
Generátory dusíku série M-S-D se skládají z jednoho nebo více 

modulů se dvěma kolonami s vysoce kvalitními molekulárními 
síty, která se vyznačují obzvláště jemnou pórovitostí, maxi-

málním výkonem a selektivitou. Usušený a filtrovaný stlačený 
vzduch proudí oběma filtračními kolonami, které zadržují kys-

lík, zbytky vodních par a zbytky jiných vzácných plynů. Pokud 
jsou filtrační kolony nasycené kyslíkem, odvzdušní se a kyslík 

se předá do okolního prostředí. Ve stejnou chvíli se stlačený 
vzduch odvede do druhého sloupu, přitom se předává kyslík až 

do další výměny. Tento cyklus běží nepřetržitě od začátku, aby 
se naplnil zásobník, který slouží také jako skladovací nádoba 

pro pokrytí případných špiček v  dodávce, a  aby byla zaruče-
na soustavná dodávka dusíku. Pokud se v zásobníku dosáhne 

maximálního plnícího tlaku, přejde generátor automaticky do 
stavu "standby" a čeká na další požadavek dodávky dusíku – 

pokles tlaku.

Kontrolní systém

Všechny generátory PSA NL M, S a D jsou opatřeny systémem 
na analýzu zbytkového kyslíku, který kontroluje provozní pa-

rametry generátoru.

PŘÍSTROJ NA ANALÝZU KYSLÍKU
Přístroj na analýzu kyslíku neustále měří obsah zbytkového 

kyslíku a zajišťuje požadovaný stupeň čistoty dusíku.

Modulární kontrolní systém může být opatřen různými ko-
munikačními rozhraními (RS485, CAN, proudovým 4–20 mA). 

Přídavné moduly (opce) umožňují spojení rozhraní generátoru 
dusíku s  nejrůznějšími na trhu dostupnými kontrolními sys-

témy a dálkovým ovládáním, jako dálkový přenos všech pro-
vozních parametrů systému, čímž je možno neustále sledovat 

kvalitu vyrobeného plynu.

Schéma výroby dusíku

STLAČENý VZDUCH oDDĚLoVÁNí DUSíKU
oD KySLíKU

DUSíK
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NoVÁ
GENERACE

GENERÁTORY DUSÍKU 
PSA M-S-D

Rovnoměrné plnění

Firma Isolcell v průběhu let zdokonalila delikátní proces plnění 
se síty CMS filtračních sloupů svých generátorů. Náš systém je 

postaven na třech na sobě nezávislých operacích a následných 
kontrolách, aby byl zaručen optimální a nepřetržitý proces pl-

nění každého jednotlivého sloupu a aby byl vyřešen problém 
s mechanickým opotřebením, ale také tvorbou a usazováním 

prachu a nutností „doplňovat“ filtry, což je typické pro tech-
nologie PSA.

Vybraná molekulární síta
Maximální výkony
optimální vztah spotřeba vzduchu/výroba dusíku
Maximální flexibilita při rozsáhlé paletě čistoty
Dlouhodobá stabilita
obzvláště jemný systém z mikroporu
pro výrobu dusíku s nejvyšším stupněm čistoty
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NoVÁ
GENERACE

GENERÁTORY DUSÍKU 
PSA M-S-D

TyPICKÁ INSTALACE
1 Kompresor

2 Cyklonový odlučovač

3 Vzdušník

4 Elektronický odvaděč kondenzátu

5 Předfiltr

6 Sušička stlačeného vzduchu

7 jemný filtr

8 Mikrofiltr

9 filtr s aktivním uhlím

10 Generátor dusíku

11 Procesní nádoba

12 Zásobník dusíku

13 Prachový filtr

Kvalita: Třída 1-4-1 ISo 8573.1

Pevné látky < 0,1 μm

Rosný bod < +3 °C

olej < 0,01 mg/m³

Tlak: 6–10 bar (g)

Teplota: 0… +45 °C

objemový proud kompresoru: (2) 1,2 × spotřeba vzduchu

Výstupní tlak: 0–9 bar(g)

Rosný bod (3) < 40 °C

Ovládací panel

4 řadový displej ●

Sledování čistoty a kontrola – podle požadované čistoty

Elektrochemický senzor o
2
 0–25 %

Zirkonový senzor o
2
 0–25 %

Zirkonový senzor o
2
 10–1000 ppm

Senzor rosného bodu s ukazatelem na displeji

Hodnoty průtoku s ukazatelem na displeji

ventily a příslušenství

Sada kontrolního zpětného ventilu (5) ●
Senzor tlaku stlačeného vzduchu

Tlakový senzor zásobníku dusíku ●
Tlakový senzor v procesním zásobníku

Tlumič hluku ●
Externě namontovaný super tlumič hluku – opce

Protokolování a zpracování dat

Analogový výstup 4–20 mA (úroveň o
2
) ●

Modbus RTU ●
Modbus RS485/USB sériový konvertor

Profibus připojení inverze

Canbus připojení inverze

Ewon (webový server + sms alarm + zapisování dat)

Digitální dálkové ovládání ●
Externí alarm digitální vstup ●

nutné příslušenství (4)

Procesní nádoba s kompletním příslušenstvím

Napájení: 230 V / 50–60 Hz

Spotřeba el.proudu: max. 0,5 kW

(4)  Nezbytné pro záruku výkonu generátoru dusíku 
(integrované).

(5)  D-standardy pro PSA NL M. 
Na poptávku pro PSA S a D.

(2)  Zvýšený objemový proud kompresoru se musí kom-
penzovat případným zvýšením výkonu kompresoru 
podle výkyvů teploty v místnosti.

(3)  Rosný bod při atmosférickém tlaku.

● = standardní vybavení

= na poptávku

Příkon
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NoVÁ
GENERACE

GENERÁTORY DUSÍKU 
PSA M-S-D

nízKá čiStOtA - lP ¹ vYSOKá čiStOtA - HP ²

čistota dusíku 95 % 97 % 98 % 99 % 99,5 % 99,9 % 99,95 % 99,99 % 99,995 % 99,999 %

zbytkový kyslík 5 % 3 % 2 % 1 % 0,5 % 0,1 % 500 PPM 100 PPM 50 PPM 10 PPM

M1 Průtok nm³/h (1) 8,6 6,9 5,9 4,7 3,8 2,5 2,1 1,4 1,2 0,8

M2 Průtok nm³/h (1) 17,2 13,7 11,8 9,4 7,7 5 4,2 2,8 2,4 1,6

M3 Průtok nm³/h (1) 25,8 20,6 17,7 14,1 11,6 7,6 6,4 4,3 3,6 2,4

M4 Průtok nm³/h (1) 34,4 27,5 23,7 18,9 15,4 10,1 8,5 5,7 4,8 3,2

S2 Průtok nm³/h (1) 34,4 27,5 23,7 18,9 15,4 10,1 8,5 5,7 4,8 3,2

S3 Průtok nm³/h (1) 51,8 41,4 35,5 28,3 23,2 15,2 12,8 8,6 7,2 4,8

S4 Průtok nm³/h (1) 69,2 55,3 47,5 37,9 31 20,3 17,1 11,4 9,6 6,5

S5 Průtok nm³/h (1) 86,6 69,3 59,5 47,4 38,8 25,4 21,4 14,3 12,1 8,1

S6 Průtok nm³/h (1) 104,2 83,3 71,5 57 46,7 30,6 25,7 17,2 14,5 9,7

nízKá čiStOtA - lP ¹ vYSOKá čiStOtA - HP ²

čistota dusíku 95 % 97 % 98 % 99 % 99,5 % 99,9 % 99,95 % 99,99 % 99,995 % 99,999 %

zbytkový kyslík 5 % 3 % 2 % 1 % 0,5 % 0,1 % 500 PPM 100 PPM 50 PPM 10 PPM

S7 Průtok nm³/h (1) 121,8 97,4 83,6 66,7 54,6 35,8 30 20,1 16,9 11,4

S8 Průtok nm³/h (1) 139,4 111,5 95,8 76,3 62,5 41 34,4 23 19,4 13

S9 Průtok nm³/h (1) 157,2 125,7 107,9 86 70,4 46,2 38,8 26 21,9 14,7

S10 Průtok nm³/h (1) 175 140 120,2 95,8 78,4 51,4 43,2 28,9 24,3 16,3

d6 Průtok nm³/h (1) 209,2 167,3 143,6 114,5 93,7 61,4 51,6 34,6 29,1 19,5

d6 Průtok nm³/h (1) 209,2 167,3 143,6 114,5 93,7 61,4 51,6 34,6 29,1 19,5

d8 Průtok nm³/h (1) 276,7 221,3 190 151,4 124 81,3 68,3 45,7 38,5 25,8

d9 Průtok nm³/h (1) 310 247,9 212,9 169,7 138,9 91,1 76,5 51,2 43,1 28,9

d10 Průtok nm³/h (1) 343 274,4 235,5 187,8 153,7 100,8 84,6 56,7 47,7 32

Průtok při standardních atmosférických podmínkách (20 °C / 1000 mbar / 0 % rH)
(1) Doporučené příslušenství: senzor nízké čistoty (elektrochemický nebo zirkonový)

(2) Doporučené příslušenství: senzor vysoké čistoty (zirkonový)

Průtok při standardních atmosférických podmínkách (20 °C / 1000 mbar / 0 % rH)
(1) Doporučené příslušenství: senzor nízké čistoty (elektrochemický nebo zirkonový)

(2) Doporučené příslušenství: senzor vysoké čistoty (zirkonový)

výKOn PŘi vStUPníM tlAKU 9,5 bar 20



•	 Měření dodaného množství stlačeného vzduchu a jeho kvality.

•	 Měření spotřeby, tlaku a ztrát v systémech stlačeného vzduchu.

•	 Měření spotřeby el. energie na výrobu stlačeného vzduchu, optimalizace provozu 
a nákladů.

•	 Kompletní audity výrobních provozů s ohledem na využití stlačeného vzduchu, jeho 
kvalitu a efektivitu.

•	 Analýza vlhkosti, olejových částic a plynných uhlovodíků ve stlačeném vzduchu.

•	 Prodej měřící techniky pro obor stlačeného vzduchu a dalších plynů.

•	 Komplexní návrhy, realizace a rekonstrukce kompresorových stanic, včetně úpravy 
a filtrace stlačeného vzduchu.

•	 Průmyslové generátory dusíku.

•	 Specializace na velmi čistý stlačený vzduch bez oleje.

•	 Prodej a revize tlakových nádob.

•	 odborné semináře pro provozovatele kompresorů a zařízení na stlačený vzduch.

•	 Servis

NEZÁVISLOST	•	JEDINEČNOST	•	PRECIZNOST

TECHNIKA	•	ZKUŠENOSTI	•	REFERENCE

Vyzkoušejte nás!
Air Consult Cz, s. r. o.
Ke sv. jiří 3/2, 312 00 Plzeň 
www.airconsult.cz


