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Nowa seria osuszaczy chłodniczych Hiross STARLETTE PLUS–E (SPE)
(zastępuje serię Starlette Plus SPL)
Nową serię osuszaczy z Parker HIROSS, bardziej
energooszczędną, o lepszych parametrach eksploatacyjnych względem dotychczasowej Starlette Plus SPL,
wyróżniają z zewnątrz: nowa obudowa, zmienione
gabaryty oraz pionowe wyprowadzenie przyłącza
wylotu sprężonego powietrza.

Zasadnicze zmiany to:
• nowy, skuteczniejszy wymiennik ciepła tzw.
E-Pack (opatentowany), wykonany z aluminium,
o innej konfiguracji sekcji powietrze-powietrze
i powietrze-freon,
• inny, pionowy - wydajny separator kondensatu
(stalowy demister).
• inny, uniwersalny sterownik elektroniczny oraz
• wygodny dostęp do drenu kondensatu z 2 stron.
Seria ta została zaprojektowana do osuszania sprężonego powietrza w zastosowaniach przemysłowych
i ogólnych, wymagających punktu rosy (ciśnieniowego) 3°C, wg ISO 8573-1: 2010, klasa 4.
StarlettePlus SPE charakteryzuje wysoka sprawność energetyczna i niska emisja CO2. Dzięki bardzo
wydajnej konstrukcji wymiennika E-Pack układ
chłodniczy jest zauważalnie mniejszy i zapewnia

najniższy pobór mocy (kW) przez sprężarkę w porównaniu z podobnymi konstrukcjami na rynku. Ponadto wymaga niewielkiej ilości czynnika chłodniczego
w obwodzie (średnio o 25% niższe niż w porównywalnych urządzeniach). Parker

HIROSS Starlette Plus-E
to na rynku osuszaczy rozwiązanie z najniższymi
kosztami eksploatacyjnymi i najmniejszym wpływem na środowisko.
Dodatkowe obniżenie kosztów można osiągnąć ko-

rzystając z funkcji oszczędzania energii (opcja od modelu 026). To zmniejszenie zużycia energii uzyskuje się
podczas pracy z obciążeniem częściowym (cykliczne
działanie sprężarki osuszacza, gdy w tym samym czasie schładzanie powietrza wlotowego następuje dzięki
rezerwie energii chłodniczej, magazynowanej w wymienniku E-Pack).
Krzysztof Kornacki
Specjalista ds. Technicznych, CAT

Napędy AC30 firmy Parker obecnie oferowane w wersjach o mocy
maksymalnej 250 kW: elastyczność, niezawodność i prostota
Firma Parker Hannifin, światowy lider w technologiach sterowania i napędu, wzbogaciła serię AC30
swoich regulowanych napędów prądu przemiennego
o modele o maksymalnej znamionowej mocy wyjściowej do 250 kW. Pojawieniu się nowych modeli
towarzyszyło wprowadzenie do asortymentu napędów
Parkera wersji do pracy ze sprzężeniem zwrotnym
w oparciu o impulsy z enkodera, rozszerzając funkcjonalność o możliwość pracy w pętli zamkniętej. Działania te podkreślają zaangażowanie firmy do oferowania
odbiorcom jeszcze większej funkcjonalności napędów
serii AC30.
Elastyczność, niezawodność i prostota to trzy główne atrybuty projektowe napędów AC 30. Seria obejmuje napędy w kilku różnych wielkościach, w zależności
od zastosowania w konkretnej aplikacji. Seria zapewnia wiele trybów sterowania – od prostego sterowania
pompami i wentylatorami w układzie otwartym (open-loop) do sterowania w pętli zamkniętej (closed-loop)
w aplikacjach procesowych. W zastosowaniach, w których najważniejsze jest dokładne sterowanie prędkością obrotową silników indukcyjnych prądu zmiennego lub silników serwo z magnesami trwałymi (PMAC),
napędy serii AC30 stanowią kompleksowe, efektywne
i wyjątkowo opłacalne rozwiązanie.

Dzięki wbudowanej funkcji monitorowania energii,
napędy serii AC30 umożliwiają dopasowanie prędkości obrotowej silnika do zmiennego zapotrzebowania
danej aplikacji, przyczyniając się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Na równi z oszczędnościami
finansowymi funkcja ta gwarantuje wydłużenie czasu
eksploatacji i trwałości mechanicznej silników, pomp,
wentylatorów i urządzeń pomocniczych, takich jak
systemy kanałów lub rurociągów.
Mimo prostej konstrukcji w rozbudowanej serii
napędów AC30 nie ma żadnych ograniczeń funkcjonalnych. Użytkownicy mogą na przykład korzystać z wbudowanych makr dla przeróżnych aplikacji.
Programistyczne narzędzie Parker Drive Developer
(PDD) oparte na środowisku CodeSys, umożliwia
natomiast tworzenie z poziomu przemiennika skomplikowanych funkcji logicznych PLC, które przedtem
wymagały zastosowania oddzielnego sterownika programowalnego PLC. Co więcej, elastyczność i wysoki
stopień modułowości zapewniają większą swobodę
w kwestii wyposażenia napędów w dodatkowe moduły
komunikacyjne: Profinet, Profibus, EtherCAT i wielu
innych, jak również w moduły I/O.

Firma Parker Hannifin podnosi moc i rozszerza
funkcje napędów serii AC30, aby sprostać rosnącemu
zapotrzebowaniu przemysłu odnośnie sterowania
silnikami w całym szeregu zastosowań.

TRAKO 2015, czyli pociąg do innowacji

Pod koniec września odbyły się w Gdańsku 11. Międzynarodowe Targi Kolejowe TRAKO 2015, druga co
do wielkości w Europie impreza branży transportu
szynowego. Ze względu na rangę wydarzenia, w którym uczestniczyli wystawcy z blisko 20 krajów europejskich i Chin impreza odbywała się pod honorowym
patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju. Zapoczątkowana w ostatnich latach modernizacja infrastruktury kolejowej oraz taboru szynowego ma na celu
stworzenie spójnej i nowoczesnej sieci linii kolejowych
i wzmocnienie roli transportu
kolejowego w systemie transportowym naszego kraju. Te
plany konkretyzowane przez
powstający „Krajowy Program Kolejowy do 2023 roku”
spowodowały, że prócz głównych producentów pojazdów
szynowych, takich jak PESA,
Newag, Stadler, Siemens, Solaris, Bombardier, czy Alstom
na targach zaprezentowała się
rekordowa ilość ponad 600
firm pracujących dla różnych
gałęzi sektora kolejowego.
Targom towarzyszyła wystawa taboru – m.in. najnowszych konstrukcji, takich jak
np. elektryczny zespół trakcyjny Dart, czy wagon typu
push-pull Pesy, EZT Impuls Newagu, pociąg Flirt Stadlera, tramwaj Solaris Tramino, czy system logistyczny
do transportu bloków rozjazdów KZN Bieżanów. Targom towarzyszyły liczne wydarzenia okołotargowe –
konferencje, konkursy i spotkania.
Parker posiada szeroką gamę podzespołów i rozwiązań systemowych dla rynku pojazdów szynowych.

Pracują one w różnych miejscach składu. Można tu
wymienić przykładowo sterowanie pneumatyczne
klapami wyładowczymi wagonów towarowych, systemami drzwi wewnętrznych i zewnętrznych, systemy
sprzęgu wagonów, uzdatnianie sprężonego powietrza
o wysokim stopniu czystości (osuszacze kolejowe),
moduły sterowania pudłem wychylnym w kolejach
wysokiej prędkości, takich jak np. Pendolino, moduły
operowania pantografem, układy sterowania hamulcami, systemy redukcji zużycia paliwa i emisji zanie-

czyszczeń, sterowanie układami ogrzewania i wentylacji, operowanie sygnałami dźwiękowymi, moduły
regulacyjne instalacji wodnych i sanitarnych, podzespoły do regulacji foteli pasażerskich oraz wiele, wiele
innych. Produkty Parkera spełniają standardy kolejowe
EN 45 545, DIN5510-2, NF 16-101, BS 6853.
W tym roku na targach TRAKO prezentowaliśmy
rozwiązania z zakresu filtracji powietrza kabinowego
oraz komory silnika pojazdu szynowego, także filtracji inercyjnej dla szczególnie
trudnych warunków zapylenia
(wstępne inercyjne filtry powietrza Monoclone), filtry oleju
i paliwa, filtry odpowietrzenia
skrzyni korbowej silnika, zespoły uzdatniania powietrza:
filtracja koalescencyjna, separacji wody. W grupie prezentowanych elementów złącznych
dla kolejnictwa znalazły się m.in.
węże dla kolejnictwa, zgodne

z wymaganiami normy europejskiej dotyczącej palności i toksyczności EN 45545-2, systemy łączników
rurowych EO2 oraz EO3, złączki wtykowe Legris do
zastosowań w pojazdach szynowych oraz węże poliamidowe Legris przeznaczone dla kolejnictwa, zgodne
z wymaganiami normy europejskiej EN 45545-2 (HL3,
R22, R24, R25).
Ponadto na stoisku można było też zobaczyć moduł
pneumatycznego sterowania pantografem pojazdu
szynowego oraz zawory pneumatyczne VIKING
i ISO DXR.

Nowe produkty z dywizji szybkozłączy QCDE
Szybkozłącza Thermal Management – serie NSI, NSP, NSE, RNS
Seria NSI
Non Spill
Industrial

Szybkozłącza NSI to
sucho odcinające szybkozłącza z uszczelnieniem
płaskim. Kompaktowa
konstrukcja umożliwia
stosowanie ich w ograniczonej przestrzeni. Jest to
system szybkozłączy
wymagający dwóch rąk
w celu połączenia/rozłączenia.

Seria NSP

Non Spill
Push to connect

Szybkozłącza NSP to
sucho odcinające szybkozłącza z uszczelnieniem
płaskim. Kompaktowa
konstrukcja umożliwia stosowanie ich w
ograniczonej przestrzeni.
Jest to system szybkozłączy umożliwiający
podłączanie/rozłączanie
jedną ręką (system push-to-connect).

Seria NSE

Non Spill
European profile

Szybkozłącza NSE to
sucho odcinające szybkozłącza z uszczelnieniem
płaskim. Kompaktowa
konstrukcja umożliwia
stosowanie ich w ograniczonej przestrzeni, tam
gdzie wymagane są duże
przepływy. Jest to system
szybkozłączy wymagający
dwóch rąk w celu połączenia/rozłączenia.

Szybkozłącze współosiowe
seria 703

Seria RNS

Rigid Non Spill

Opatentowane szybkozłącza RNS to wytrzymałe,
sucho odcinające szybkozłącza z uszczelnieniem
płaskim. Mogą być montowane na sztywnych blokach oraz rurach, a dzięki
rozwiązaniu push-pull
umożliwiają podłączanie
i rozłączanie bez wycieku
medium. Podstawowe
materiały to mosiądz
i stal nierdzewna.

Zalety produktów oraz korzyści ze stosowania nowych serii
Wszystkie cztery nowe serie szybkozłączy Thermal Managenent cechują się niewielkim spadkiem ciśnienia,
co ma wpływ na oszczędność energii oraz wewnętrzną konstrukcją specjalnie do zastosowania w układach chłodzenia, bez niebezpieczeństwa, że uszczelnienie zostanie uszkodzone podczas rozłączania powodując wyciek.
Ponadto w seriach NSI, NSP i NSE dzięki konstrukcji z płaskim uszczelnieniem możliwe jest suche odcinanie
połączenia bez wycieku medium poza układ.
Seria NSP oferuje też łatwe podłączanie w ograniczonej przestrzeni dzięki systemowi push-to-connect,
a serię NSE charakteryzuje kompaktowa konstrukcja.
Dodatkowo w serii RNS dzięki wytrzymałej samocentrującej konstrukcji i rozwiązaniu push-pull obie części
mogą być mocowane na sztywnych elementach, a dzięki suchemu odcinaniu nie ma niebezpieczeństwa wycieku
medium podczas podłączania/rozłączania szybkozłącza.

Opatentowany system szybkozłączy od Parkera umożliwiający współosiowe połączenie za pomocą jednego
szybkozłącza dwóch niezależnych linii (ciśnieniowej
i powrotnej). Dostępny w dwóch wersjach:
• połączenie za pomocą jednego szybkozłącza
dwóch osobnych przewodów;
• połączenie za pomocą jednego szybkozłącza przewodu w przewodzie.
Dostępny również gotowy zestaw napełniony olejem –
szybkozłącze połączone z przewodem w przewodzie.
Ciśnienie robocze linii ciśnieniowej:
720 bar
Ciśnienie robocze linii powrotnej:
35 bar

Zalety produktu oraz korzyści
z jego stosowania
• Zabezpieczenie przed przypadkowym rozłączeniem szybkozłącza dzięki blokadzie tulei.
• Szybkozłącze sucho odcinające z bardzo małym
obszarem, w którym może gromadzić się olej –
ochrona środowiska.
• Uszczelniona tuleja zabezpiecza przed dostaniem
się zanieczyszczeń i zapewnia niezawodność.
• Wysoki przepływ/niski spadek ciśnienia zapewnia
(w zależności od zastosowania):
»» mniejsze zużycie całego układu,
»» mniejsze zużycie energii,
»» wyższą wydajność.
• Oszczędność czasu (w porównaniu do rozwiązania z pojedynczymi szybkozłączami).
• Łatwa obsługa, bez plączących się przewodów.
• Możliwość wymiany narzędzia podczas pracy.
• Średnio ok. 70% mniejszy spadek ciśnienia w porównaniu do konkurencyjnych rozwiązań.

Typowe zastosowania
Typowe zastosowania

Seria NSI
Chłodzenie szaf
z elektroniką
Chłodzenie laserów
Chłodzenie szaf
komputerowych
Radary
Konwertery
Chłodzenie form
w tryskowych

Seria NSP

Seria NSE

Seria RNS

•
•
•
•
•

Wysokociśnieniowe pompy hydraulicznej
Sprzęt ratowniczy
Piły hydrauliczne
Przecinaki i rozpieraki hydrauliczne
Układy wykolejania wagonów – wykolejnice

Łowimy
utalentowane
„Perły”
Parker wspiera młodzież współpracując przy programie „Poławiacze Pereł”, realizowanym przez
Wszechnicę Uniwersytetu Jagiellońskiego. „Poławiacze Pereł” to program odkrywania młodych talentów
z różnych środowisk, którego celem jest dotarcie do
osób o wielkim potencjale i zaoferowanie im szansy rozwóju ich wiedzy, pasji i umiejętności. Dlatego
1 zł z każdej faktury sprzedaży firma Parker Hannifin
Sales Poland przeznacza właśnie na ten cel.
W ramach programu w ostatnie wakacje trójka naszych podopiecznych uczestniczyła w Szkole Letniej,
obejmującej zajęcia naukowe, artystyczne oraz nakierowane na rozwój osobisty. To doświadczenie pozwala
młodym ludziom przygotować się do wyboru kierunku studiów i przyszłej kariery zawodowej. To okazja na
odkrycie własnych możliwości, umiejętności i zainteresowań. Jedna z uczestniczek warsztatów stwierdziła
„Śmiało mogę powiedzieć więc, że obóz „Poławiacze
Pereł” odmienił moje życie oraz naprowadził mnie na
nowe ścieżki życiowe.”

Nowy ParkerStore
w Mielcu zaprasza
W piątek 25 września br. nastąpiło oficjalne otwarcie przez firmę X-Comp nowej placówki ParkerStore w Mielcu, przy ul. Wojska Polskiego 9 (INTECH
1 B-10). Jest to już drugi sklep firmy X-Comp na Podkarpaciu. Nowa mielecka placówka zajmie się dostarczaniem klientom oferty z zakresu technologii pneumatycznych.
Obecnie firma X-Comp posiada łącznie 4 punkty
ParkerStore - prócz nowej placówki w Mielcu są to
obiekty w Rzeszowie, Wrocławiu i Wałbrzychu. Dzięki dynamicznemu rozwojowi X-Comp jest w stanie
świadczyć coraz szerszy zakres usług swoim klientom
końcowym. Można tu wymienić przynajmniej kilka
przykładów, które pokazują szerokie spektrum działalności i oferowanych usług: filtracja hydrauliczna,
pomiar czystości olejów hydraulicznych, montaż in-

stalacji hydraulicznej, zakuwanie przewodów hydraulicznych, również na miejscu u klientów dzięki usłudze
samochodów serwisowych HOSE DOCTOR, jak również montaż instalacji sprężonego powietrza Transair.
Po uroczystym otwarciu sklepu ParkerStore odbyły się prezentacje grup produktowych firmy Parker
Hannifin, po których był czas na rozmowy kuluarowe
z klientami ze strefy mieleckiej. Zapraszamy do odwiedzenia nowej placówki w sieci ParkerStore!
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