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BEZ PYŁU

BEZ WODY

MNIEJ HAŁASU

Zbiornik 500 litrów 

Producent urządzeń oraz
systemów laserowych

KOMPRESOR ŚRUBOWY
 KOMPATYBILNY Z WIĘKSZOŚCIĄ URZĄDZEŃ
ZAPROJEKTOWANY Z MYŚLĄ O PRACY W PRZEMYŚLE

AC-20HP-500
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Osuszacz powietrza z
płytowym wymiennikiem ciepła

Kontroler dotykowy

Przemiennik
częstotliwości

Zbiornik sprężonego 
powietrza o pojemności 
500L(CE)

Wielopoziomowy oraz
precyzyjny filtr powietrza 

Krótki opis urządzenia

Główne cechy:

Praca bez drgań, cichy stopień śrubowy oraz skuteczna obudowa dźwiękochłonna 
zapewniają niezwykle niski poziom hałasu. Dzięki temu sprężarki te mogą być umieszczane
w środowisku pracy, a nawet podłączone bezpośrednio do odbiorników sprężonego 
powietrza,  zapewniając wyjątkowe oszczędności w instalacji. 

Łatwa w konserwacji konstrukcja oraz podzespoły o długiej żywotności zapewniają
bezusterkową pracę kompresora. Kompaktowe wymiary dają możliwość wykorzystania 
minimalnej ilości miejsca w hali produkcyjnej. Demontowane drzwi pozwalają na minimalnej ilości miejsca w hali produkcyjnej. Demontowane drzwi pozwalają na 
bezproblemową konserwację oraz szybką interwencję w każdym miejscu kompresora.

 • Zintegrowany system, łatwy w instalacji i obsłudze
 • Wielopoziomowy i zaawansowany system filtracji z precyzyjnymi filtrami 
 • Scentralizowany oraz automatyczny system odprowadzania wody 
 • Śruba sterująca VSD, która jest cicha, energooszczędna i zapewnia stabilną pracę 
 • Osuszacz powietrza z płytowym wymiennikiem ciepła, który redukuje wodę z powietrza  

Z czego składa się kompresor?

Wydajny silnik
magnetyczny



Sposób sterowania
Wymiary(Dług. x Szer. x Wys.)

Waga

Rozmiar wyjścia powietrza
d(B)A

Napęd Bezpośredni

68±2
G3/4

Ilość

Pył/Zabrudzenia
Olej
Typ

Typ

Standard
Pojemność 500 litrów

Temperatura skraplania

4szt / 4 klasa filtracji
≤0.01μm

≤0.001ppm

Płytowy wymiennik ciepła

Zbiornik poziomy

Certyfikat CE

3~10oC

Śruba sterująca VSD

1950x950x1700mm
690kg
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Model AC-20HP-500

Specyfikacja

Filtry oczyszczające

Osuszacz powietrza

Zbiornik powietrza

Dane Techniczne

Rzuty Techniczne

Maksymalne ciśnienie
Moc silnika
Volt./ph./Hz.

Sposób chłodzenia

F.A.D 1.3m3/min
16bar 232psi

380V/3ph/50hz
Chłodzenie powietrzne

15kW 20KM

46cfm

Wymiar
Szerokość

Długość

Wysokość 1700

950

1950

Model:AC-20HP-500

Wartość[mm]



PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIE

...i wiele innych

Z
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Idealny dla przemysłu

Wycinanie laserowe

Pneumatyka warsztatów
samochodowych

Kompresory śrubowe marki Weni Solution są gotowym rozwiązaniem, które znajdzie
zastosowanie w wielu dziedzinach. Jakość oraz ilość wytwarzanego powietrza sprawdzi się w
serwisach samochodowych, zasilaniu silników pneumatycznych, czy liniach produkcyjnych.

Dzięki zastosowaniu filtrów, może być używany także przy malowaniu oraz piaskowaniu
 oraz wszędzie tam, gdzie jest potrzeba lepszej klasy powietrza.

Przemysł paliwowy

Farmaceutyka

Malowanie 
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NAJLEPSZA
WYDAJNOŚĆ

DŁUGA
ŻYWOTNOŚĆ

Unikalna seria silników EVO® niemieckiej
marki Rotorcomp® to kompaktowe moduły 
do sprężarek śrubowych z wtryskiem oleju,
które integrują w sobie główne części systemu 
sprężonego powietrza. 

To rozwiązanie jest najlepszym sposobem na 
zbudowanie niezawodnej, kompaktowej orazzbudowanie niezawodnej, kompaktowej oraz
kompletnej sprężarki o najwyższej sprawności, 
niskim poziomie hałasu i najwyższych 
standardach jakościowych.

SILNIK ROTORCOMP®

Właściwości fizyczne i chemiczne czystego powietrza, które generują, skutecznie czyszczą 
kluczowe z punktu widzenia firmy maszyny. Dodatkowo są łatwe w transporcie i w 
magazynowaniu. Gwarantują suchą, czystą i bezpieczną pracę. Jeżeli szukają Państwo
ekonomicznego i efektywnego urządzenia do zachowania czystości maszyn, 
sprężarki śrubowe to najlepsze rozwiązanie do zadań specjalnych.

Powietrze w silnie sprężonej postaci jest niezastąpionym i stosunkowo tanim medium. 
Napędza nie tylko urządzenia laserowe, ale i wiele innych narzędzi pneumatycznych. 
Dzięki zastosowaniu rozdzielnika, kompresor może zostać podłączony jednocześnie do 
wielu urządzeń. 

Zaletą tego typu kompresorów śrubowych jest  zdolność do ciągłej pracy. 
Jest to niezwykle istotne w miejscach, w których sprężone powietrze jest wykorzystywane 
cały czas, głównie w zakładach przemysłowych  i fabrykach. W procesach, gdzie potrzebne cały czas, głównie w zakładach przemysłowych  i fabrykach. W procesach, gdzie potrzebne 
są dodatkowo duże ilości sprzężonego powietrza, wysoka wydajność i sprawność 
energetyczna ma ogromne znaczenie.

Urządzenie zostało zaprojektowane z myślą o urządzeniach laserowych,
dlatego jest ono przystosowane i w pełni bezpieczne dla optyki lasera!

Dlaczego nasze kompresory śrubowe są skuteczne?
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Zdjęcia urządzenia
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