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Firma CompAir wprowadza na rynek nową serię osuszaczy 

chłodniczych CD  

CompAir, czołowa marka w branży sprężonego powietrza, wprowadziła na rynek swoją najnowszą gamę 

osuszaczy chłodniczych, pomagając zapewnić niezawodność i energooszczędność systemów sprężonego 

powietrza przez cały okres ich użytkowania. 

Pełniąc kluczową rolę w systemie sprężonego powietrza, osuszacz chłodniczy chłodzi sprężone powietrze, 

aby umożliwić skroplenie pary wodnej, a następnie jej oddzielenie. Czyste i suche sprężone powietrze 

gwarantuje, że system zawsze będzie funkcjonował prawidłowo. 

Osuszacze chłodnicze mają również do odegrania kluczową rolę w zapewnianiu wysokiej jakości sprężonego 

powietrza zgodnie z klasami jakości określonymi w normie ISO8573-1:2010 w wielu nowoczesnych 

systemach produkcyjnych i procesach. Dotyczy to wszystkich producentów, w przypadku których czas 

sprawności produkcyjnej ma podstawowe znaczenie dla zyskownej i bezproblemowej pracy. Firmy często 

muszą przestrzegać surowych wytycznych i przepisów dotyczących sprężonego powietrza, dlatego nie mogą 

sobie pozwolić na walkę z korozją i jej wpływem na efektywność systemów dystrybucji powietrza, a także na 

potencjalne zanieczyszczenie produktów na liniach produkcyjnych. 

Aby sprostać tej potrzebie, firma CompAir wprowadziła na rynek nową serię osuszaczy chłodniczych CD. 

Urządzenia z tej serii zapewniają przepływ powietrza do 191,67 m3/min i zostały zaprojektowane tak, aby 

gwarantować stały punkt rosy przez cały czas, niezależnie od poziomu obciążenia. 

Osuszacze chłodnicze z nowej serii CD są wyposażone w opatentowaną technologię wymienników ciepła, 

która została zaprojektowana i opracowana w specjalnym, zajmującym się uzdatnianiem powietrza zakładzie 

CompAir w Fogliano we Włoszech. Oznacza to, że nowa seria może zapewnić najwyższy poziom wydajności 

przy najniższym możliwym spadku ciśnienia. Nowe wymienniki ciepła zawierają również zintegrowany 

separator kondensatu i są dostępne bez tradycyjnych kolektorów wlotowych i wylotowych, które często 

mogą przyczyniać się do ograniczenia przepływu powietrza. Może to skutkować mniej efektywną wymianą 

ciepła powietrze-powietrze, negatywnie wpływając na parametry eksploatacyjne systemu. 
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Wszystkie osuszacze są wyposażone w panel sterowania, który umożliwia operatorom monitorowanie 

punktu rosy, wysokiej/niskiej temperatury oraz wysokiej temperatury otoczenia. Są one również wyposażone 

w tryb przeciwzamrożeniowy, który automatycznie wyłącza osuszacz w celu uniknięcia zamarzania, jeśli 

strona chłodząca obwodu czynnika chłodniczego kiedykolwiek zagrozi zdominowaniem strony ciepłej. 

Chociaż w alternatywnych modelach często rezygnuje się z niektórych czujników ciśnienia i temperatury, 

zamarzanie może potencjalnie spowodować nieodwracalne uszkodzenie osuszacza. Z tego powodu firma 

CompAir uważa, że konieczne jest wyposażenie osuszaczy we wspomniane środki zapobiegawcze. 

Firmy w UE muszą również uwzględnić wymogi przepisów w sprawie gazów cieplarnianych oraz Protokołu 

montrealskiego. Ma to na celu skłonienie użytkowników końcowych do rezygnacji ze stosowania szkodliwych 

gazów chłodniczych na rzecz bardziej ekologicznych rozwiązań. W reakcji na to zapotrzebowanie mniejsze 

osuszacze w najnowszej ofercie CompAir wykorzystują nowy gaz R513a — mieszaninę czynników 

chłodniczych o niskim potencjale tworzenia efektu cieplarnianego (GWP) — zamiast gazu R134a, który jest 

nadal wykorzystywany w wielu porównywalnych modelach i nie jest tak przyjazny dla środowiska. 

Nowe osuszacze chłodnicze serii CD są objęte gwarancją Assure firmy CompAir pod warunkiem, że są 

konserwowane zgodnie z instrukcją obsługi, a właściciel używa oryginalnych części CompAir. 

Keith Atkinson, menadżer produktu ds. uzdatniania powietrza i wytwarzania gazów w firmie CompAir, 

powiedział: „Od zastosowań o mniejszym obciążeniu, takich jak narzędzia pneumatyczne w warsztatach 

samochodowych czy linie do lekkiej obróbki w zakładach produkcyjnych, po zastosowania o większej 

wydajności, takie jak te występujące w dużych zakładach przemysłowych czy petrochemicznych, nasze nowe 

osuszacze chłodnicze z serii CD mogą zaspokoić wszystkie potrzeby. 

W zależności od wymogów konkretnego zastosowania oferujemy również serię CD z wieloma różnymi 

technologiami, w tym sprężarkę spiralną czynnika chłodniczego, programowalny elektroniczny zawór 

spustowy z filtrem siatkowym przyspieszającym konserwację oraz zaawansowany elektroniczny zawór 

spustowy typu bezstratnego. Wykorzystuje on najnowocześniejsze oprogramowanie i specjalny interfejs 

przetwornika do pomiaru obecności kondensatu i odprowadza go tylko wtedy, gdy jest to konieczne. 

Osiągnięcie celów ekologicznych jest obecnie kluczowym założeniem dla wielu firm, a środki takie jak 

wykorzystanie nowego gazu R513a w naszych mniejszych modelach mogą przyczynić się do realizacji tych 

zamierzeń. Nie wspominając już o tym, że efektywne działanie urządzeń z serii CD oznacza zmniejszenie 

zużycia energii, co przekłada się na obniżenie rachunków za energię przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu 

działalności firmy na środowisko. 

Wreszcie, z perspektywy rynku wtórnego, pięć naszych specjalnych urządzeń do uzdatniania powietrza — 

wynik fuzji firmy Gardner Denver z Ingersoll Rand — pomaga zapewnić klientom szybką dostawę potrzebnych 

im części serwisowych”. 
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Więcej informacji na temat nowej serii osuszaczy chłodniczych CD firmy CompAir można znaleźć na stronie 
www.compair.com/en-gb/air-treatment-and-accessories 

 
– Koniec – 

 

O firmie CompAir 

Opierając się na ponad 200-letnim doświadczeniu w dziedzinie projektowania i wykonawstwa, CompAir 

oferuje szeroką gamę niezawodnych, energooszczędnych sprężarek, osuszaczy oraz dodatkowego 

wyposażenia do wszelkich zastosowań. Rozbudowana sieć specjalistycznych przedstawicielstw handlowych 

oraz dystrybutorów firmy CompAir na całym świecie zapewnia światowy poziom obsługi z zachowaniem 

prawdziwie lokalnego serwisu, dzięki czemu oferowana przez tę firmę zaawansowana technologia jest 

zawsze wsparta odpowiednim zapleczem. Firma CompAir konsekwentnie przoduje w branży sprężonego 

powietrza, opracowując jedne z najbardziej wydajnych energetycznie i ekologicznych sprężarek obecnie 

dostępnych na rynku oraz pomagając klientom osiągnąć lub przekroczyć cele w zakresie ochrony środowiska. 

CompAir jest częścią Ingersoll Rand Inc. 

 

O firmie Ingersoll Rand 

Firma Ingersoll Rand Inc. (NYSE:IR), wierna duchowi przedsiębiorczości i ideałom własności, dokłada 

wszelkich starań, aby poprawiać jakość życia swoich klientów. Jesteśmy dostawcą innowacyjnych rozwiązań 

o kluczowym znaczeniu w branży przemysłowej, energetycznej, medycznej i pojazdów specjalistycznych. 

Szeroka gama ponad 40 szanowanych marek obejmujących specjalistyczne produkty i usługi pozwala nam 

działać w wymagających najwyższych kwalifikacji, najsurowszych warunkach, gdzie jakikolwiek przestój 

oznacza duże straty finansowe. Nasi pracownicy, nawiązując długofalową współpracę z klientami, służą im 

wiedzą i doświadczeniem, co pozwala wspierać produktywność i zapewniać wzrost wydajności. Więcej 

informacji można uzyskać na stronie www.IRCO.com. 

 

Obszerniejszych informacji dla mediów udziela Edson Evers PR: 
 
James Montgomery, Jane Woods, Rachael Aston lub Jack Brodie pod numerem +44 (0) 1785 255146. 
 

james.montgomery@edsonevers.com 

jane.woods@edsonevers.com  

rachael.aston@edsonevers.com 

jack.brodie@edsonevers.com  
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Edson Evers Public Relations, 120 Newport Road, ST16 1BY Stafford, Wielka Brytania 


