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d Filtry sprężonego powietrza nowej generacji, firmy 
Ingersoll Rand wyposażone są we Wskaźnik Wymiany 
Wkładu (ERI – Element Replacement Indicator). Jest to 
nowe podejście do eksploatacji filtrów, które przynosi 
Tobie, Twojej firmie i naszemu środowisku naturalnemu
prawdziwe, wymierne korzyści. 
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Dla Ciebie… Nowy filtr Ingersoll Rand stanowi idealny fundament

łatwiejszego, rzetelnego i w pełni przewidywalnego harmonogramu prac

konserwacyjnych. Działając w oparciu o upływ czasu, ERI w trudny 

do przeoczenia sposób sugeruje wymianę wkładu filtrującego w

najkorzystniejszym momencie (raz na pół roku), co pozwala uniknąć

wysokiego spadku ciśnienia i zminimalizować zużycie energii. 

Ponadto unikalny sposób łączenia wkładu z obudową filtra umożliwia

bezdotykową i bezproblemową wymianę wkładu – bez koniczności 

brudzenia się i straty czasu.    

Dla Twojej Firmy… Standardowy harmonogram wymiany 

wkładów znacznie obniża straty wynikające ze spadku ciśnienia w systemie

sprężonego powietrza. Prowadzi to do większej wydajności systemu przy

jednoczesnym zmniejszeniu zużycia energii oraz podwyższeniu zwrotu z

inwestycji w filtry, a wreszcie do przedłużenia okresu eksploatacji sprężarek. 

Dla naszego środowiska naturalnego… Środowisko

naturalne należy do nas wszystkich… Wszyscy zyskujemy, dbając o nie, 

a jednocześnie utrzymując niezbędny poziom wydajności produkcji. ERI 

to rozwiązanie prawdziwie przyjazne dla naszego środowiska: zmniejsza 

zużycie energii i emisję dwutlenku węgla.

Ingersoll Rand oferuje wiodące na rynku produkty i rozwiązania, umożliwiające

przedsiębiorstwom na całym świecie zmniejszenie zużycia energii oraz jej kosztów, 

a zarazem zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska. Od sprężarek

zmniejszających zużycie energii do elektrycznych pojazdów na pola golfowe, w

których emisja substancji szkodliwych jest bliska zeru, Ingersoll Rand zapewnia

wiedzę, doświadczenie i rozwiązania, dzięki którym naszym klientom łatwiej jest

osiągnąć założone cele ekologiczne.

Jako wiodący w świecie producent systemów uzdatniania
powietrza, firma Ingersoll Rand postanowiła znaleźć
rozwiązanie lepsze od istniejących. Nowatorskie 
podejście do eksploatacji filtrów sprężonego powietrza,
polegające na użyciu wskaźnika wymiany wkładu
filtrującego, działającego w oparciu o upływ czasu. 
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Nie czekaj – działaj! 

Korzyści dla Ciebie:
Nowe, proste podejście proaktywne
ERI to rozwiązanie naprawdę eleganckie w swej
prostocie: po sześciu miesiącach eksploatacji,
zintegrowany wskaźnik daje wizualne ostrzeżenie,
sugerujące wymianę wkładu. I to wszystko! W jaki
sposób tak proste rozwiązanie może dać tak ogromne
korzyści? To proste… dzięki proaktywnemu
podejściu, w oparciu o upływ czasu. Tradycyjne
systemy, działające w oparciu o zużycie, skupiają 
się na przedłużeniu okresu eksploatacji wkładu
filtrującego – tak naprawdę, najtańszego elementu
systemu filtrowania powietrza – aż zupełnie traci
drożność.  Podejście tradycyjne zaniedbuje wysokie
koszty energii związane z pracą niedrożnych filtrów 
i ignoruje ekonomiczne korzyści podejścia
proaktywnego, wykorzystującego ERI opartego 
na upływie czasu. 

Korzyści dla naszego 
środowiska naturalnego
Mniejsze zużycie energii, mniej zanieczyszczeń
Tradycyjne podejście do filtrowania powietrza skupia 
się na wymianie wkładu filtrującego, który stanowi 
13% całkowitego kosztu eksploatacji filtra. Nasza nowa
technologia pozwala zredukować straty energii związane 
ze spadkiem ciśnienia, stanowiące 78% całkowitego
kosztu, poprzez wymianę wkładu, zanim wartość
spadku ciśnienia wzrośnie wykładniczo. Inne rezultaty
to mniejsza emisja zanieczyszczeń, dłuższy okres
eksploatacji sprężarek i wyższa jakość produkcji. 
Nowe filtry dostarczają powietrze o jakości zgodnej 
z ISO 8573.1: 2001, co potwierdzają rygorystyczne 
testy wymagane przez nową normę międzynarodową
ISO 12500-1 dotyczącą testowania filtrów 
sprężonego powietrza. 
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Proaktywne podejście do wymiany wkładu filtrującego w
oparciu o upływ czasu pozwala zmniejszyć zużycie energii,
stanowiące największą część (78%) kosztów eksploatacji
filtrów – w odróżnieniu od tradycyjnego podejścia,
skupiającego się na kosztach wymiany wkładu (13%). 

Koszt zakupu filtra

Koszt instalacji

Koszt wymiany wkładu

Straty energii związane ze spadkiem ciśnienia 

W oparciu o filtr 25,48 m3/min 
i pięcioletni czas eksploatacji.

Korzyści dla Twojej Firmy:
Czas jest po Twojej stronie, pieniądze również!
Poniższe przykłady ilustrują typowe oszczędności, które można
uzyskać dzięki technologii Ingersoll Rand. Choć Twój sposób
działania może się różnić w szczegółach, zasada pozostaje ta sama:
proaktywna technologia przeprowadzania prac konserwacyjnych 
w oparciu o upływ czasu daje znaczne oszczędności w porównaniu
z tradycyjnym podejściem. 



Bezdotykowa,
bezproblemowa
wymiana wkładu  
Unikalna konstrukcja umożliwia
użytkownikowi zdjęcie dolnej
części filtra i wyrzucenie starego
wkładu… bez dotykania samego
wkładu i bez brudzenia się.
Standardowa wymiana wkładu 
jest łatwa i następuje raz na pół
roku. Dodatkowo filtr nie wymaga
dodatkowej przestrzeni na 
zdięcie obudowy.

1. Przekręcenie 
obudowy filtra w
kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek
zegara powoduje
odłączenie się jej od
głowicy filtra; wkład
pozostaje w obudowie. 

2. Wyrzucenie starego,
zurzytego wkładu z
obudowy i utylizacja.

3. Aby zainstalować nowy
wkład, trzeba umieścić
go w obudowie i
przykręć ją z powrotem
do głowicy filtra. 

Typowe oszczędności na kosztach energii w związku 
ze spadkiem ciśnienia 
Sprężarka 150 kW o współczynniku przeciążenia 1,1

x 0,5% (0,07 bar g = 0,5% poboru energii kompresora)
x 8.000 godz. 
x ¤0,07 / kWhr 
x  Średni spadek ciśnienia 

Koszt spadku ciśnienia w systemie tradycyjnym    ¤1475  
Koszt spadku ciśnienia w systemie proaktywnym - ¤ 705 

= ¤ 770

Oszczędności na kosztach energii ¤770  

Uwaga: Powyższy przykład dotyczy typowego filtra
koalescencyjnego, filtrującego powietrze dla sprężarki 150 kW. 
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Jak to działa?
Po pierwszym zainstalowaniu wkładu, ERI błyska
przez chwilę, po czym wyłącza się. Po sześciu
miesięcach, automatycznie zaczyna błyskać, co
oznacza, że czas wymienić wkład. 72 godziny
później, wskaźnik zaczyna świecić nieprzerwanie…
dając znać wszystkim, że wymiana wkładu jest
konieczna! To takie proste i takie niezawodne.

12
Miesiące

Spadek ciśnienia w
 bar 

Średni Δ p 0.16 bar

Średni Δ p 0.32 bar  

PODEJŚCIE
PROAKTYWNE

PODEJŚCIE
REAKTYWNE

Lepsza technologia
filtrowania obniża
początkowy koszt
spadku ciśnienia.

Wymiana filtra po 6 miesiącach
jeszcze bardziej obniża koszt
spadku ciśnienia.
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Innowacyjna technologia filtrowania

Gładkie naroża
Łagodnie wygięte kolanko 90° kierujące powietrze do
wkładu filtrującego znacznie zmniejsza turbulencje i
straty ciśnienia.

Dyfuzor powietrza
Zapewnia wolny od turbulencji przepływ powietrza przez
wkład filtrujący.

Głębokie fałdy
Zmniejszają prędkość przepływu powietrza przez filtr –
mniejsza szybkość oznacza wydajniejsze filtrowanie i
mniejsze straty ciśnienia.

Niskoprofilowa końcówka
Usuwa płyny uległe koalescencji z drogi przepływu
powietrza, zwiększając wydajność osuszania i zwiększając
powierzchnię użytkową filtrowania.

Przerywacze napięcia powierzchniowego
Zapobiegają przywieraniu płynów, przyspieszając i usprawniając
odsączanie płynów, które uległy koalescencji.

Żeberka drenażowe
Pionowe żeberka, odlane w pojemniku filtra, ściskają dolną
część wkładu filtrującego, umożliwiając szybki drenaż płynów.

Wysokowydajna warstwa osuszająca
Udoskonalone właściwości osuszające i znakomita
kompatybilność chemiczna.
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Wskaźnik Wymiany Wkładu 
(ERI – Element Replacement Indicator)
Optyczny wskaźnik konieczności wymiany wkładu
filtrującego – o stopniu ochrony IP55, zasilany 
dwoma standardowymi bateriami AA.

Zawór spustowy
Dodakowo zabezpieczony przed zanieczyszczeniami i
zaprojektowany do wyższej temperatury i ciśnienia pracy
80°C/17 bar g.

I

Ingersoll Rand dostarcza rozwiązania nowej generacji w zakresie
wydajności, skuteczności, niezawodności i jakości filtrów.

H

I

A
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Wszystkie te nowoczesne technologie nie dawałyby pełnej korzyści,
gdybyśmy nie dostarczali ich dokładnie w takim rodzaju filtra, jaki
jest Ci potrzebny. Dlatego oferujemy filtry odpylające, wstępne,
dokładne oraz filtry aktywnym węglem. 

Filtry… dokładnie takie, 
jakich potrzebujesz

*tylko H    ** tylko A, G, D

Klasa A - filtry z węglem aktywnym
Usuwanie pary oleju i lotnych węglowodorów zapewniający
maksymalną resztkową zawartość oleju <0,003 mg/m3

(z wyłączeniem metanu) przy 21C. 
(Przed filtrem zastosować filtr klasy H).

Klasa G - filtry wstępne
Filtr koalescencyjny, usuwanie cząsek pyłu do 1 mikrona, 
w tym wody i oleju, zapewniając maksymalną resztkową
zawartość aerozolu 0,6 mg/m3 przy 21C.

Klasa H - filtry dokładne
Usuwanie cząstek do 1 mikrona włącznie z aerozolami 
wody i oleju, zapewniając maksymalną resztkową zawartość
aerozolu 0,01mg/m3 przy 21C. (Należy przed nim 
montować filtr klasy G).

Klasa D - filtry odpylające
BSPT filtry: Usuwanie cząstek pyłu do 1 mikrona.
Filtry kołnierzowe: Usuwanie cząstek pyłu do 5 mikrona.

Ciśnienie bar g 1 2 3 5 7 9 11 13 15 16 17
robocze psig 15 29 44 73 100 131 160 189 218 232 250

Współczynnik korygujący 0.38 0.53 0.65 0.85 1.00 1.13 1.25 1.36 1.46 1.51 1.56

Maksymalne ciśnienie robocze 
BSPT filtry 17 bar g (250 psig)  
Filtry kołnierzowe 16 bar g (232 psig)  

Minimalna temperatura robocza = 1°C 

Maksymalna temperatura robocza 
Klasa G, H & D = 80°C
Klasa A = 30°C

Dane techniczne

Klasa Podłączenie Przepływ Wymiary Ciężar
filtra BSPT 7 bar g/100 psig A B C D
A, G, H, D w calach m3/min cfm mm mm mm mm kg
F35 I 1/2" 0.58 21 76 46 205 25 1
F71 I 3/4" 1.18 42 98 53 261 32 1
F108 I 3/4" 1.80 64 98 53 261 32 1
F144 I 1" 2.40 85 129 61 290 38 2
F178 I 1" 2.97 105 129 61 290 38 2
F212 I 1" 3.53 125 129 61 290 38 2
F395 I 1 1/2" 6.58 233 129 61 381 38 3
F424 I 1 1/2" 7.07 250 129 61 381 38 3
F577 I 2" 9.62 339 170 74 500 51 6
F791 I 2" 13.18 466 170 74 500 51 6
F985 I 2" 16.42 580 170 74 500 51 6
F1155 I 3" 19.25 680 205 86 572 57 12
F1529 I 3" 25.48 900 205 86 673 57 14
F1817I 3" 30.28 1,070 205 86 756 57 16
F2124 I* 3" 35.40 1,250 205 86 912 57 18
F2378 I** 3" 39.63 1,400 205 86 912 57 18

Wielkość kołnierza
F770 I DN 50 12.8 450 285 85 500 300 8
F1320 I DN 65 22.0 780 285 90 690 300 11
F2100 I DN 80 35.0 1,235 340 100 880 300 16
F2800 I DN 100 46.0 1,620 485 333 1,264 300 125
F4200 I DN 125 70.0 2,800 630 375 1,274 300 196
F5700 I DN 150 95.0 3,300 630 395 1,384 300 210
F7500 I DN 150 125.0 4,400 676 414 1,434 300 264
F9300 I DN 150 155.0 5,400 724 449 1,503 300 314
F11000 I DN 200 185.0 6,500 724 461 1,503 300 320
F14200 I DN 200 240.0 8,400 885 515 1,565 300 530
F19900 I DN 250 330.0 11,600 950 525 1,573 300 670
F31000 I DN 300 520.0 18,400 1,050 645 1,702 300 1,083

BSPT filtry            Filtry kołnierzowe



Sprężarki Ingersoll Rand nie zostały zaprojektowane i nie są przeznaczone lub rekomendowane do wspomagania oddychania. Ingersoll Rand nie zaleca swoich
urządzeń jako specjalistycznego sprzętu w zakresie wspomagania oddychania i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie sprężarek do takich celów.

Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie rozszerza wyraźnych lub domniemanych gwarancji lub zobowiązań dotyczących produktu w nim
opisanego. Wszelkie takie gwarancje lub inne warunki zakupu produktów są zgodne ze standardowymi warunkami zakupu takich produktów Ingersoll Rand,
dostępnymi na żądanie.

Ulepszanie produktów jest stałym celem Ingersoll Rand. Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia lub powstania jakichkolwiek
zobowiązań.

Wydrukowano w Wielkiej Brytanii.  Lipiec 2009 © 2009 Ingersoll-Rand Company Limited   CPN 23379746

Ingersoll Rand Industrial Technologies zapewnia produkty, usługi i rozwiązania mające na celu poprawę
efektywności oraz produktywności naszych klientów z sektora przemysłowego oraz handlu i usług. Nasza
zróżnicowana oferta innowacyjnych produktów zawiera sprężarki, elementy systemu sprężonego powietrza,
narzędzia, pompy, systemy transportu materiałów i płynów oraz przyjazane dla środowiska mikroturbiny. Wnosimy
również wkład w poprawę produktywności poprzez rozwiązania stworzone przez Club Car®, światowego lidera w
pojazdach użytkowych stosowanych w golfie oraz przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. 

www.ingersollrandproducts.com
Ingersoll Rand Industrial Technologies

ul. Nowiniarska 1 m 1

PL 00-235 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 635 7245

Fax: +48 22 635 7332

Email: ir_poland@eu.irco.com
Member of Pneurop


