
 

CLEARPOINT S050TWC Podgrzewacz sprężonego powietrza, regulowany 

Podgrzewacze sprężonego powietrza są wykorzystywane głównie tam, gdzie kondensacja powstała przez 
schłodzenie sprężonego prowadzi do zaburzeń takich jak: 

• usterki instrumentów pomiarowo-sterujących 

• powstawanie pęcherzy wody podczas malowania natryskowego 

• przedwczesne zużycie narzędzi w wyniku korozji 
• zamarzanie zaworów i elementów sterujących podczas gwałtownego rozprężania powietrza. 

Ponadto podgrzewacz może być wykorzystany do powietrza oddechowego i w stomatologii dla 
zapewnienia większego komfortu. W tym celu urządzenie należy dostosować, za pomocą dźwigni 
zainstalowanej w dolnej części podgrzewacza, do temperatury sprężonego powietrza na wylocie w zakresie 
od 30 do 60oC. Maksymalna temperatura sprężonego powietrza na wylocie jest ograniczona do 60oC nawet 
przy wyższych niż standardowe temperaturach sprężonego powietrza na wlocie i otoczenia. 

 
Zalety 

• zoptymalizowany obieg sprężonego powietrza 

• ochrona przed korozją wszystkich części pozostających w kontakcie z medium 

• gotowy do podłączenia (połączenie kablowe) 
• stabilna temperatura sprężonego powietrza na wylocie w ramach zakresu wydajnoci, 

ograniczona do 60oC 

• odpowiedni także do zastosowań z przesyconym sprężonym powietrzem 

 

Dane techniczne  

Maksymalne ciśnienie robocze  16 bar 

Maksymalny przepływ przy 7 bar  100 m³/h 

Temperatura na wlocie  +2 … + 50° C 

Temperatura otoczenia  +2 … + 50° C 

Max. temperatura obudowy  80° C 

Temperatura sprężonego powietrza na wylocie (przy temperaturze sprężonego powietrza i otoczenia równej 20 °C) 

 do 15 m³/h +60°C 

 do 24 m³/h +50°C 

 do 40 m³/h +40°C 

 do 100  m³/h +30°C 

Max. temperatura sprężonego powietrza na 
wylocie  

 +60°C 

Ciśnienie różnicowe dla 100 m³/h < 0.2 bar 

   

Przyłącze sprężonego powietrza  ½ " 

Waga  2.4 kg 

Pojemność  0.42 l 

Stopień ochrony  IP 54 

Napięcie  230 V / 50 - 60 Hz 

Moc  420 W (750 W) 

Prąd  około 2 A (max. 4 A w fazie rozruchu) 
 
* dla 20°C i 1 bar,a 
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Rysunek wymiarowy 

Wymiary A 370 mm 

 

 B 20 mm 
 C 64 mm 
 D 75 mm 
 
Dźwignia do regulacji temperatury 

Przyłącze sprężonego powietrza 
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