N2 - NITROGEN

MARK skruekompressor serie
MSM
med dobbelt uttak – TRYKKLUFT + NITROGEN
Leveringsmengde trykkluft fra 0,470 m3/min opptil 0,732 m3/min
Leveringsmengde Nitrogen fra 0,240 m3/min opptil 0,342 m3/min
MSM N2 – 4,0 kw med maks. 10 bar trykkluft / maks. 8 bar Nitrogen
MSM N2 – 7,5 kw med maks. 13 bar trykkluft / maks. 10 bar Nitrogen

KVALITET
OG TEKNOLOGI
DU KAN STOLE PÅ !
MARK Kompressorer
AS www.mark-kompressorer.no

ÈN KOMPLETT ENHET MED LITEN OPPSTILLINGSPLASS

Nitrogen tilgjengelig når du trenger det med MSM N2
MARK MSM Mini N2 og MARK MSM Maxi N2 markerer den inovative
utviklingen hos MARK Kompressorer. Tidsriktig utstyr og teknologi
til den stadig mer krevende forbruker.

En økende etterspørsel etter bedre praktiske løsninger fra næringsmiddel industrien og bil/lastebil verksted
næringen har resultert i ett komplett trykkluftanlegg med Nitrogen uttak fra MARK. Plasseringsvennlig og
”alt i ett” løsningen.

Tidligere og mer komplekse og kostbare løsninger for produksjon av Nitrogen, erstattes i dag av enklere,
rimeligere og mer brukervennlige løsninger fra MARK Kompressorer.
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MSM
Nitrogen på flasker:
Vanskelig og tung håndtering,
med krav til lagerplass.
Sikkerheten ved lagring må
også ivaretas. Kostbare i bruk
og innkjøp. Stadig skifte av
flasker og etterfylling.

Løsning med separat
nitrogen generator:
For å produsere Nitrogen
kreves det en kompressor med
tilstrekkelig ytelse. Den
variable trykkluftmengden
som kreves for produksjon av
Nitrogen kan påvirke renheten
og mengden av tilgjengelig
Nitrogen.

MARK MSM N2
Lar Deg produsere trykkluft
og/eller Nitrogen samtidig.
Det komplette
”alt i ett” systemet garanterer
renheten og en konstant
leveringsmengde av Nitrogen,
uavhengig av mengden
trykkluft som kreves.

Noen bruksområder med MARK MSM N2

Fordeler med MARK MSM N2
-

-

-

reduserer flaske lager og sikkerhets risiko
enklere håndtering av Nitrogen

-

Næringsmiddelproduksjon
Pakking av råvarer / ferdigvare

-

Dekk fylling

reduserer kostnadene betraktelig

-

økt tilgjengelighet, effektiv produksjon

-

Laser skjæring
Produksjon av elektro komponenter

stabil renhet og leveringsmengde av Nitrogen
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DEKK FYLLING MED NITROGEN – HVORFOR ?
Det er normalt at dekktrykket reduseres over tid eller på grunn av variasjoner i
temperatur eller på grunn av lekkasje i ventilen.
En annen og lite kjent faktor som ikke må glemmes er det faktum at oksygen molekyler
siver ut gjennom dekket.
Dette fenomenet skjer på grunn av størrelsen på oksygen molekylene. De er så små at
de siver ut i porene i gummien som dekket er laget av. Nitrogen molekyler er større og
kan ikke sive ut i de samme porene.

FORDELER MED NITROGEN FYLLING AV DEKK
TIL BIL, LASTEBIL, BUSS, MC ETC.
Reduksjon av drivstoff forbruket:
Trykkfall i dekket forårsaker endringer i dekkets profil.
Dermed øker friksjonen i dekkets rullebane,
slik at mer energi kreves.
Dette forårsaker dermed en økning i drivstoff forbruket.
Økt levetid på dekket:
Trykkluft inneholder oksygen som kan forårsake
oksydasjon (forvittring) av dekket.
Ved å benytte Nitrogen som er en inert gass
som ikke forårsaker oksydasjon (forvittring)
av dekket, øker dekkets levetid.
Økt sikkerhet og kjørekomfort:
Med bare trykkluft i dekkene på bilen er også dekktrykket
forskjellig i dekkene på grunn av bla. temperaturen.
Med Nitrogen (inert gass) oppnås ett stabilt dekktrykk
selv når dekkene er varme ved normal bruk.
Med samme stabile forhold i alle dekkene som Nitrogen
gir oss, reduseres; slitasjen, drivstoff forbruket,
faren for skrens og faren for punktering ved varme dekk.

BRUK

Nitrogen - DET ER VERDT DET.
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FUNSKJONS PRINSIPP

1. SKRUEKOMPRESSOR
2. TRYKKLUFTBEHOLDER
3. KJØLETØRKER
4. FORFILTER
5. ETTERFILTER
6. ELEKTRISK VARMER
7. TEMPERATUR SIKKERHET
8. INNSUGSVENTIL
9. NITROGEN MEMBRAN
10. DYSER
11. TILBAKESLAGSVENTIL

Skruekompressor
Trykkluftbeholder
Kjøletørker

Trykkluftfilter

Elektrisk varmer
Nitrogen Membran
Dyser

Kontroll panel

med maksimal trykkluft forsyning og maksimal energibesparelse under alle typer
driftsforhold. Ekstremt lavt støynivå db(A) og førsteklasses kvalitet.
i stålplate, grunnet og lakkert. Produsert i.h.t. gjeldende EEC standarder
MDX med elektronisk nivåstyrt kondensatavleder ECD for fjerning av alt vann i
dråpeform og reduksjon av trykkduggpunket ned til +3oC stabilt. Mindre fuktighet i
trykkluften gir renere Nitrogen.
FMO og FMM reduserer partikkelrest innholdet og oljerestaerosol innholdet ned til ≤
0,01 µm / 0,01 mg/m3 . Filterene sikrer dermed lengre levetid på Nitrogen
membranet og gir renere Nitrogen. Filterene leveres komplett med differansetrykk
manometer med elektronisk overvåkning av nitrogen membranet for høyest mulig
kvalitet og effektivitet.
varmer opp trykkluften rett før Nitrogen membranet for å sikre maksimal separering
av oksygen og den relative fuktigheten i Nitrogen.
ett system av hule fibre separerer oksygen fra trykkluften slik at ren og tørr Nitrogen
kan utvinnes.
MSM N2 systemet er levert med en Nitrogen renhetsregulator som garanterer stabil
produksjon av Nitrogen med en renhet på 97%. På forespørsel (opsjon) leveres dyser
med Nitrogen renhet på 92% - 95% - 99%.
Nitrogen system - AV/PÅ, Kompressor AV/PÅ, Alarm og service signaler.
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Driftspenning 230 V eller 400 V – 50 eller 60Hz – 3 fas. Andre driftspenninger på forespørsel mot pristillegg.
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