medical gas engineering

більше 300 лікарень України обрали
кисневе обладнання Airsep Corp (США)
починаючи з 2005 року

17 років досвіду
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ТОВ «Алві- Лайн»
Джерела кисню для лікарень

2

ПРО КОМПАНІЮ

ТЕХНОЛОГІЯ

Компанія «Алві-Лайн» - інжинірингове
підприємство,
основним
напрямком
діяльності
якого
є
створення
або
реконструкція систем постачання кисню.

У світовій практиці для самостійного
виробництва кисню багато підприємств
використовують кисневе обладнання, яке
працює
за
технологією
механічного
розділення повітря на кисень і азот.
Розробник технології і лідер в сучасному
виробництві кисневих установок - корпорація
«AirSep» (США) - дали цій технології назву
РSA (Pressure Swing Adsorbtion - адсорбція
при змінному тиску).

Компанія
«Алві-Лайн»
є
офіційним
представником в Україні компанії «AirSep»
(США) і пропонує Вам тільки найкраще
кисневе обладнання. Широкий модельний
ряд з великим діапазоном виробничих
потужностей, висока якість, надійність,
ефективність - це те, що дозволяє компанії
«AirSep»
бути
світовим
лідером
з
виробництва
автономного
кисневого
обладнання.
Компанія «Алві-Лайн» створює кисневі
системи на високому професійному рівні:
o
o
o
o
o
o
o

проєктування;
поставка обладнання;
монтаж трубопроводів;
введення в експлуатацію;
навчання персоналу;
гарантійне обслуговування;
сервісне обслуговування.

ДДихати легко, коли ми поруч!

Принцип роботи технології РSA - дивіться на
стор. 16
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Концентратори кисневі
Кисневі концентратори наразі визнані
найбільш ефективним і економічно
вигідним джерелом кисню. До їхніх
основних переваг належать: надійність,
безпека, простота конструкції і зручність
використання.
Концентратори «Caire Inc та AirSep Corp»
виробляють кисень з атмосферного
повітря методом адсорбції за умови
змінного тиску -технології PSA*, і не
мають кінцевого ресурсу експлуатації,
оскільки мають властивість повної
регенерації, за умови дотримання
заводських рекомендацій з експлуатації
обладнання.
Кисневі концентратори мають перевагу над
балонами стисненого кисню, тому що
мають високий ступінь захисту від
пожежоі
вибухонебезпечності.
Використовуючи у лікарні концентратори
«Caire
Inc»,
Ви
можете
повністю
відмовитися від застосування кисневих
балонів і збільшити ступінь безпеки свого
підприємства, а також стати незалежним
від поставок кисню в балонах та рідкого
кисню.
Кисневі
концентратори
не
потребують дозаправки або складного
обслуговування.

Ми пропонуємо повністю автономні
кисневі концентратори.
*с. 16 Опис технології PSA

Характеристики:
Продуктивність

л/хв

м³/год

VA 3

VA 5

1,0
3,0

1,0
5,0

до 0,18

до 0,30

Стандартний
робочий тиск

0,65 атм

0,65 атм

Концентрація O₂

93% ±3%

Споживання енергії
Споживана потужність
Рівень шуму
Вага
Розміри

220В~±10%, 50/60 Гц
0,35 кВт

Характеристики:

л/хв
Продуктивність
м³/год
Стандартний

New Life

NEW LIFE
Intensity

1,0
8,0

1,0
10,0

до 0,48

до 0,60

1,48 атм

1,48 атм

робочий тиск
Концентрація O₂
Споживання енергії
Споживана потужність

93% ±3%
220В~±10%, 50/60 Гц
0,35 кВт

49 дБ

Рівень шуму

55 дБ

15 кг

Вага

25 кг

400 × 370 × 730 мм

Розміри

440 × 260 × 680 мм

05

RELIANT

Характеристики:
Продуктивність

1,0
8,0

л/хв
м³/год

0,48

Стандартний
робочий тиск
Концентрація O₂
під час потоку:
Споживання енергії

3,4 атм
до 5 л/хв ≥ 93%
5-8 л/хв ≥ 90%
220В~±10%, 50/60 Гц

Споживана потужність

0,73 кВт

Рівень шуму

58 дБ

Вага

80 кг

Розміри

5720×6200×9210 мм

Ресивер*

227л (ø510мм, h 1300мм, вага 68кг)

Система індикації – відключення мережевого живлення;
і сигналізації
– низька концентрація O₂ (<85%)
*Ресивер — зовнішній накопичувач

Характеристи
ки:
л/хв
Продуктивність
м³/
го
Стандартний д
робочий тиск

CENTROX

Концентрація О2
O₂
Споживання
енергії
Споживана
потужність

90%+/-5%

1,0
15,0
0,90
0,9
3,4
0 атм

220В~±10%,
50
±5%
Гц
1,10 кВт

65 дБ
Рівень шуму
Ресивер* 227л (ø510мм, h 1300мм, вага 68кг)
915×610×305 | 40
Генератор мм |кг
O₂
610×510×255 | 20
Компресор мм | кг
Система – відключення мережевого живлення
р
кг
індикації та - низька
концентрація О2 (<85%)
сигналізації
– низька концентрація O₂
(<85%)
*накопичувач
Ресивер — зовнішній

Переваги:

› інноваційні технічні рішення;
› низькі експлуатаційні витрати;
› простота в експлуатації та
обслуговуванні;

› надійність, перевірена часом;
› величезний досвід застосування по всій
земній кулі;

› энергоефективність;
›оператора);
автоматична робота (без участі
оператора)
› для Onyx — мобільність (на роликовій
›базі);
для Onyx-мобільність (на роликовій
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Кисневі генератори серії AS
Кисневі генератори відрізняються від
концентраторів кисню більш високою
продуктивністю, до 2400 л/хв (144,58
м³/год). Генератори, як і концентратори,
повністю автономні, що дозволяє
уникнути перебоїв у виробництві та
постачанні кисню. Вони не вимагають
складної спеціальної установки, так як
змонтовані на залізних піддонах і є
монолітною
системою.
Просто
підключіть вихід кисню до Вашої системи
киснепостачання,
підключіть
до
компресора, ввімкніть в електричну
мережу і ввімікніть генератор.

Установки працюють на відносно
невисоких рівнях тиску, що є гарантією
безпеки під час їхньої експлуатації.
Генератори
мають
перевагу
над
балонами стисненого кисню, так як
мають високий ступінь захисту від
пожежо- і вибухонебезпечності.
Генератори кисню серії AS мають
продуктивність від 8,85л/хв (0,53м³/год)
до 2400л/хв (144,58 м³/год). Потужність
генератора розраховується відповідно
до Ваших потреб у кисні.
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Технічні характеристики кисневих генераторів серії AS
A

AS

9
Продуктивністю з
кисню

л/хв

11
0,53

м³/ год

0,66

Стандартний
робочий тиск кисню
Об’єм ресивера
(повітря / кисень)

літри
атм

Споживання енергії
Споживана потужність

Розміри станції, мм

Вага

B

D

D+

E

G

21
25

37
42

37
47

75
92

117
151

2,10
2,63

4,21
5,13

1,18
1,45

2,10
2,37

3,06
3,74

3,06
3,74

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
225
225
225
225
225
3,4
0
240В~±10%, 50/60 Гц, 0,5 А, однофазний

6,57
8,41

J

K

L

N

212
283

353
424

471
613

707
849

11,83
15,77

19,72
23,66

26,29
34,18

39,43
47,32

P
943
1,085

Q
1,179
1,321

R

W

Z

1,415
1,746

1,887
2,170

2,359
2,595

52,58 65,72 78,86
60,46 73,61
97,27

105,15
120,93

131,45
144,59

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

3,06
4,42

450

450

1100

1500

1500

2500

2500

4000

5800

5800

240В~±10%, 50/60 Гц, 1 А, однофазний

кВт

0,3

0,3

0,3

0,3

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

0,6

ширина

330

430

510

690

840

910

1070

1470

1580

2150

2430

2840

2900

2900

2940

глибина

280

380

410

560

690

740

860

970

1020

1210

1380

1550

1870

2230

2290

висота

1450

1470

1520

1780

1730

1910

1980

2310

2540

2800

2840

3560

3980

5010

5600

кг

61

108

153

240

330

440

800

1114

1371

2264

3012

3910

5627

5800

8827

Тип управління

аналоговий

Touch Screen / аналоговий

Концентрація кисню: 93% – 95%. Тепловіддачі немає. Відведення конденсату: є. Всі генератори оснащені цифровою системою контролю концентрації і тиску кисню.
Вимоги до живильного повітря
Продуктивність з
повітря

м3/хв

0,19

0,48

0,66

0,78

1,19

1,19

3,45

4,87

8,49

Тиск повітря: 6,12 атм. Температура: не більше 50°С. Чистота повітря: клас 5.6.5, згідно з класифікаціями ISO 8573.1

11,75

15,04

18,31

24,20

30,07

35,96
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Стандартні кисневі станції серії AS-HM
Стандартні кисневі станції серії AS-HM
комплектуються
повітряним
компресором,
генератором кисню, повітряним і кисневим
ресивером. Продуктивність кисневої станції
розраховується залежно від Ваших потреб і може
варіюватися від 35 л/хв до 2400 л/хв.

Станції змонтовано на залізних піддонах або у
вигляді спеціальних модулів, що дозволяє звести
до мінімуму можливість будь-яких ушкоджень
під час транспортування. Також це значно
спрощує установку і монтаж обладнання, і не
викликає будь-яких ускладнень. Станції,
змонтовані на заводі «AirSep», проходять
тестування в сервісному центрі компанії.

Спектр застосування кисневих станцій
стандартної комплектації дуже широкий:

›

Використовуються в рибних господарствах для
збільшення виживання і виходу потомства при
вирощуванні риби, раків, креветок, мідій.

›

У хімічній промисловості, так як кисень
необхідний при виготовленні азоту, аміаку та
сірчаної кислоти, целюлози і метилового спирту.

›

В енергетиці кисень необхідний для газифікації
твердого палива, стиснення твердо-вугільної
суміші, а також для того, щоб збагачувати повітря
для промислових котлів і це далеко не повний
перелік того, де застосовується кисисневе
обладнання в промисловості.

Устаткування працює на відносно невисоких
рівнях тиску, що є гарантією безпеки при його
експлуатації. Запас міцності кисневих станцій
розрахований на роки постійної експлуатації, так
як вони мають необмежений часом ресурс
цеоліту (технологія PSA*). Перше профілактичне
обслуговування проводиться через 16 000 годин.
Використовуючи на виробництві стандартні
станції
«AirSep»,
Ви
можете
повністю
відмовитися від застосування кисневих балонів, і
збільшити ступінь безпеки свого підприємства.
Кисневі станції є найбільш ефективним і
економічно вигідним джерелом кисню - Ви
отримуєте 93% -95% кисень з атмосферного
повітря. До їх основних переваг відносяться:
надійність, безпека, простота конструкції і
зручність використання.
Ми пропонуємо цілий ряд стандартних кисневих
станцій серії AS-HM **, які зроблять Ваше
виробництво вибухо- і пожежобезпечним і
незалежним від поставок кисню в балонах.

*с. 16 Опис технології PSA
**с. 17 Габаритне креслення стандартних
кисневих станцій

Технічні характеристики стандартних кисневих станцій серії AS-HM09
AS-HM Модель
л/хв
Продуктивність
з кисню

м³/год

Об’єм ресивера
(повітря / кисень)

літри

кВт

Споживана

потужність

Розміри
станції, мм

М5

М7

М15

М22

М30

М45

М55

М75

М90

47

92

151

283

424

613

849

1,085

1,321

6,6
8,4

11,8
15,8

19,7
23,7

26,3
34,2

52,6
60,5

1500

2,1
2,6

225

450

450

1100

1500

2,6
7
3

8

16

23

31

46

56

4357

4357

6100

6100

7842

3485

3485

3485

3485
225

глибина

3485

Вага

39,4
47,3

225

ширина

висота

4,2
5,1

3485
3485

М160

М200

1,746

2,170

2,595

65,7
73,6

78,9
97,3

105,2
120,9

131,4
144,6

2500

2500

4000

5800

5800

76

91

133

163

203

8342

8714

8714

9071

5914

6900

9071

7942

3485

5514

5514

5514

М132

1680

1880

2160

2160

2640

3000

3070

3120

3730

4170

5180

5770

1542

1905

2540

3039

3856

5012

7167

7711

8301

12156

14425

17600

132

160

200

6

5

висота
Стандартний робочий тиск кисню (атм.): 3,06 ÷ 4,42. Концентрація кисню: 93% - 95%. Споживання енергії: 380В, 50/60 Гц, трифазний.
кг

Станція укомплектована дуплексом компресорасорів Atlas Copco потужністю:
Потужність станції

кВт

5

7

15

22

30

45

55

75

90

1,0
13,4
Тиск повітря: 6,12 атм. Температура: не більше 50°С. Чистота повітря: клас 5.6.5, згідно з класифікаціями ISO 8573.15

26
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Станції заправки кисневих балонів
Ми пропонуємо станції, які призначені для
виробництва кисню чистотою 93% з його
подальшою заправкою в 40-літрові кисневі
балони під тиском 150 атм. Станції розроблені
для використання в закритих приміщеннях і
дозволяють на мінімальній

площі розташувати повний цикл отримання
кисню з атмосферного повітря, і закачати його в
балони. Продуктивність станцій заправки
кисневих балонів (ЗКБ *) становить від 10 до 100
балонів за 25 годин роботи.
Станції ЗКБ комплектуються повітряним і
кисневим компресорами, генератором кисню,
повітряним
і
кисневим
ресиверами,
газоаналізатором і контрольним щитом, рампою
з
вакуумним
насосом.
Система
має
мікропроцесорне управління з екраном Touch
Screen.

Здійснюється постійний контроль концентрації
кисню
газоаналізатором.
При
зниженні
концентрації кисню та/або тиску відбувається
автоматичне відключення станції.
Система повністю автономна, що дозволяє
уникнути перебоїв у виробництві та постачанні
кисню. Станції ЗБК працюють без зупинок
цілодобово і мають високу відмовостійкість.
Після
першого
пуску
процес
повністю
автоматизований
(система
не
вимагає
регулярних запусків і зупинок, так як
використовує режим «очікування»).
Вимоги до приміщення:

› температура навколишнього середовища під час
роботи в діапазоні 4 – 44 °С;

› розмір приміщення повинен перевищувати
габарити піддону на 1,5 – 2,5 м з кожного боку;

› необхідно передбачити відведення тепла і
конденсату від компресорів;

› електропостачання – 380 В, 63 кВт, трифазний струм.
Характеристики:
Продук- балони
м³/24г
тивність

Габаритне креслення станції ЗБК

Вага

кг

Габарити

мм

ASD60-90NCRM ASG225- 320NCRM ASJ400-600NCRM ASL1000NCRM
10
60
2360

30
180

50
325

100
600

3860
4355
6000
3658 × 2235 × 1971 4877 × 2235 × 2156 5486 × 2235 × 2156 6400 × 2235 × 2181
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Аналіз економічної доцільності заправки і закупівлі балонів
Базові значення:
продуктивність системи: 30 балонів на
добу або 11000 балонів на рік
перше сервісне обслугосування через
8000 годин;

Розрахунок здійснювався в гривнях за рік:









об’єм балону: 40 л або 6,3 м³;
вартість 1 кВт: 2,5 грн;

перший

другий

третій

інфляція 19%;
ціна балону під час закупівлі: 170 грн.

четвертий

п’ятий

Станції заправки балонів киснем «AIRSEP»
витрати: купівля за власний капітал
витрати: профілактика і ремонт (5%)
витрати: електроенергія (кВт на виробництво
14 кВт на 1 м³)

9 576 465,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

244 846,87

378 823,30

220 769,50

372 554,94

243 640,80

288 680,00

343 000,00

408 765,43

950 646,59

950 646,59

950 646,59

950 646,59

1 870 000,00

2 333 333,33

2 880 658,44

3 556 368,44

4 390 578,32

660 000,00

785 000,00

934 913,58

доходи: амортизація, на рік (10%)

486 586,95

Традиційна закупівля кисню в балонах
витрати: закупівля 11000 балонів на рік
витрати: транспорт 200 од (12 000,00 грн)
Прямі вигоди під час купівлі станції:

› Повернення інвестицій: 3 роки;
› ROI становить 58% (відношення зекономлених за рік
грошей до капітальних вкладень);

› 100% економії та повна самоокупність.
› Вартісь 1 м3 кисню на

обладнанні Airsep 3.15 грн

1 112 831,58

1 323 335,78

Річні витрати на виробництво і купівлю кисню в гривнах:
4
3
2
1
0
млн
9 819 460,11
3
2 530 000,00

313 580,28
3 118 333,33

1 221 176,71
3 814 572,02

628 888,34
4 668 200,02

858 495,30
5 713 913,61
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Пересувна станція заправки кисневих балонів ULTROX
Станція
складається
з
кисневого
концентратора
необхідної
потужності,
кисневого компресора високого тиску і
сполучної
арматури.
ULTROX
просто
монтується і легко інтегрується в існуючу
систему киснепостачання підприємства, так
як його можна підключати до стаціонарно
встановлених кисневих балонів.
Також
можна встановлювати кисневі балони на
ULTROX, заправити

Характеристики:
Продуктивність
Стандартний
робочий тиск
Концентрація O₂
Рівень шуму
Споживання енергії
Розміри генератора
Вага

ULTROX
8 л/хв

киснем 93-95% і транспортувати їх до місця
експлуатації (при використанні рами на
колесах).
Станція ULTROX повністю автономна, що
дозволяє уникнути перебоїв у виробництві
та постачанні кисню. Станція встановлюється
в добре провітрюваному приміщенні, при
дотриманні температурного режиму від +
4°С до + 44°C.

Переваги:

› Повна автоматизація, не потрібний
контроль з боку оператора.

до 150 атм
93 - 95%
60 дБ

› Програмований контролер і система
діагностики.

› Мікропроцесорне управління з екраном
touch screen.

220В~±10%, 50/60 Гц, 5А,
однофазний

› Вбудований газоаналізатор з цифровим

1040 × 860 × 2160 мм

› Простота в експлуатації і обслуговуванні.
› Відсутність спеціальних вимог

210,0 кг
Оснащений цифровою системою
контролю концентрації і тиску кисню

дисплеєм.

приміщення.
доприміщення

Станції доочищення кисню — 99%
Ми пропонуємо станції доочищення кисню
(ДОК) * різної продуктивності, призначені
для виробництва з атмосферного повітря
кисню чистотою до 99%. Безперечною
перевагою станцій ДОК є низька
собівартість отримання кисню високої
чистоти.
Станції доочищення кисню комплектуються
повітряним і кисневим компресорами,
генератором кисню, повітряним і кисневим
ресиверами, газоаналізатором і
контрольним щитом, кисневим
очищувачем і рампою з вакуумним
насосом, що дає можливість заправляти
балони високоочищеним киснем (99% ).
Регламентні роботи (на компресорах і
фільтрах) проводяться через 4000 і 8000
годин. Цеоліт повністю регенерується
**, що обумовлює необмежений строк
експлуатації станції без його заміни. Станції
ДОК підвищеної продуктивності
проєктуються відповідно до Вашої
специфікації і збираються на місці
установки.

Переваги:

›

Станції ДОК з генератором кисню
потужністю до 1415 л/хв мають
стандартну комплектацію і є повністю
готовими системами «під ключ», які
протестовані в сервісному центрі
компанії «AirSep».

*с.

19

Габаритне креслення станції доочищення кисню — 99%

**с.

16

Опис технології PSA (принцип роботи кисневого обладнання)
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Надпотужні кисневі станції PSA / VPSA
Надпотужні кисневі станції призначені
для виробництва з атмосферного повітря
кисню чистотою до 93-95% в об’ємах, що
перевищують продуктивність
генераторів
стандартної лінійки
«AirSep».
Станції
проєктуються
індивідуально і спеціально розроблені
для задоволення Ваших потреб у
великих об’ємах кисню, понад 2400 л/хв.
Безперечною перевагою надпотужних
станцій є низька собівартість отримання
кисню чистотою 93% -95%.
Надпотужна станція PSA* виробляє
кисень в об’ємах вiд 2800 л/хв до 19000
л/хв, створюючи тиск до 1,36 атм без
використання
окремого
кисневого
компресора. Якщо Вам необхідний
кисень під високим тиском, то станція
комплектується додатковим кисневим
компресором, що створює тиск до 200
атм.
Характеристики:
Продуктивність
Габарити

*с. 22

л/хв
м³/го д
м

Надпотужна станція VPSA** (змішана
адсорбція) виробляє кисень в обсягах від
1 415 л/хв до 55 000 л/хв. Станції VPSA
мають
більш
високий
клас
енергозбереження при виробництві
великих об’ємів кисню, ніж станції PSA.
Енергоспоживання станції VPSA: 0,018
кВт/хв ± 5% на 47 л/хв від загальної
максимальної продуктивності при тиску
0,20 атм. (чистота кисню 93%).
Станція
VPSA***
працює
в
автоматичному
режимі.
Система
повністю автономна, що дозволяє
уникнути перебоїв у виробництві та
постачанні кисню. Постійно проводиться
моніторинг роботи станції, до якого має
віддалений
доступ
обслуговуючий
персонал. Критичні параметри процесу
контролюються і записуються кожні 250
мілісекунд.

ASV 3 000

ASV 10 000

ASV 20 000

1 415
85

4 700
283

9 400
566

ASV 50 000 ASV 115 000
23 600
1 415

55 000
3 256

9,8 × 7,3 × 6,1 12,8 × 7,3 × 6,1 17,7 × 10,1 × 7,6 24,4 × 16,8 × 9,1 27,4 × 18,3 × 9,1

Схема станції PSA

**с. 22 Схема станції VPSA
***с. 20 Габаритне креслення станції VPSA

Послуги компанії «Алві-Лайн»
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Проєктування

Постачання і монтаж

Гарантійне і сервісне обслуговування

Компанія «Алві-Лайн» проєктує системи
киснепостачання з урахуванням всіх Ваших
побажань і вимог, гарантуючи якісне і
професійне
технічне
рішення
задач.
Проєктування системи починається з
вироблення технічного рішення, яке
дозволяє
забезпечити
підприємство
необхідними об’ємами кисню з урахуванням
специфіки даного об'єкта.

Кваліфіковані фахівці компанії допоможуть
підібрати обладнання, яке максимально
відповідає Вашим потребам і з найбільшою
економічною доцільністю. Компанія ставить
своїм завданням не тільки підбір і
постачання необхідного обладнання, а й
максимально швидке, технічно грамотне
його підключення. У разі реконструкції або
будівництва нового підприємства компанія
«Алві-Лайн» виконує роботи з прокладання
магістральних
і
периферичних
трубопроводів для кисню. Інженернотехнічний персонал компанії має великий
досвід в цій сфері, постійно підвищує рівень
своєї кваліфікації, і регулярно проходить
тренінги на базі «AirSep». Це дозволяє
максимально швидко, якісно і ефективно
виконати монтаж системи подачі кисню.

ТОВ «Алві-Лайн» надає гарантії на все
обладнання встановлене службою монтажу
компанії,
а
також
несе
гарантійні
зобов'язання на виконані будівельномонтажні роботи з прокладання системи
киснепостачання.

Проєктна група компанії «Алві-Лайн»
проводить
розрахунки
необхідної
потужності джерела кисню, розраховує
протяжність і характеристики магістральних і
периферичних трубопроводів, а також
підбирає найбільш оптимальний варіант
комплектації обладнання, який адаптований
до конкретних умов експлуатації.
Кожен етап роботи узгоджується. Проведена
за нашою участю комплексна експертиза
проєктно-кошторисної
документації
у
відповідних органах технічного нагляду дає
Вам гарантії безпеки і якості виконання
робіт, а також дозволяє створити,
реконструювати і ввести в експлуатацію
систему киснепостачання в найкоротші
терміни.

Компанія має всю необхідну для цього
дозвільну документацію і використовує в
своїй роботі, як передовий світовий досвід
будівництва, так і власні розробки. Наявність
в
складі
компанії
кваліфікованих
співробітників дозволяє значно скоротити
строки виконання робіт, зберігши при цьому
їх високу якість.

Особлива увага компанії спрямована на
забезпечення
безперебійної
роботи
поставленого
обладнання,
як
в
гарантійному, так і в післягарантійному
періоді. Компанія має в своєму складі
сервісний центр, завданням якого є не
тільки
забезпечення
працездатності
обладнання, а й контроль відповідності
технічних характеристик виробленого кисню
паспортним характеристикам.
Для
реалізації
післягарантійного
обслуговування нами розроблені кілька
зручних програм, які пропонують Вам різні
варіанти обслуговування. Це дозволяє
значно зменшити потребу у позапланових
ремонтах, і відповідно, знизити витрати на
утримання обладнання.
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Принцип роботи кисневого обладнання технологія РSA
У світовій практиці для самостійного виробництва

клапан перемикає потік повітря на іншу колонку, а

кисню багато підприємств використовуються кисневе

перша в цей час очищається від азоту та інших

обладнання, яке працює за технологією механічного

домішок. Потім цей цикл повторюється. В результаті

розділення повітря на кисень і азот. Розробник

ми отримуємо очищений до 95,5% кисень (решта -

технології і лідер в сучасному виробництві кисневих

інертні гази). Цеоліт не вступає в хімічні ре-

установок - корпорація
(Pressure Swing Adsorbtion - адсорбція при змінному

акції з компонентами повітря, при нормально
працюючих умовах повністю відновлюється і
розрахований на необмежений строк експлуатації.

тиску).

Використання кисневого обладнання дозволяє

«AirSep» (США) - дали цій технології назву РSA

A
1

2

керівнику вирішувати ряд завдань:
Процес роботи кисневого обладнання організований
таким чином, що легко абсорбовані компоненти
газової суміші (повітря) поглинаються адсорбентом,

підприємство стає незалежним від зовнішніх джерел кисню, що
виключає ймовірність перебоїв з його постачанням;

тоді як слабо адсорбовані і неадсорбовані компоненти

багаторазово підвищується рівень безпеки експлуатації;

(кисень) проходять через установку.

економія коштів на придбання кисню.

Адсорбційні установки «AirSep» для виробництва
кисню виділяють кисень з повітря за допомогою
унікального процесу адсорбції при змінному тиску
(РSA).

Всередині кисневого обладнання є дві
колонки, наповнені адсорбентом. Як
сорбент використовується молекулярне сито
(синтетичний цеоліт). Коли стиснене повітря
проходить через одну колонку,
молекулярне сито затримує азот та інші
суміші з повітря, а кисень вільно проходить
до виходу з колонки. Коли сорбент
просочується азотом, повітряний

Кисневе обладнання характеризується
простотою в експлуатації, високим рівнем
безпеки автоматизації процесу, а також
забезпечені сучасними засобами контролю і
виробляють саме той об’єм кисню, який
потрібний.

Заявлені високі експлуатаційні та технічні
характеристики обладнання підтверджені
відповідними міжнародними
сертифікатами тастандартами якості:
IEC-601-1; ISO 8359; CE 0459; ISO 9002;
CSA (Канада).

Клапан
дроссель:
Гази:

відкрито

закрито

кисень

азот

Вихід кисню:

Адсорбери:

Вхід повітря:

1

Отримання кисню
(абсорбент поглинає
азот),

2

Регенерація
(скидання поглиненого
азоту).

A

Скидання

Габаритне креслення стандартних кисневих станцій (мм)
панель управління

2235

ресивер кисню

компресор повітря генератор кисню AS-G

стандартна
платформа з
бічними вирізами
для перевезення
електронавантажув
ачем.
2743

›
2156

›
›

Представлена типова схема розміщення для стандартних станцій
виробництва кисню з компресором повітря "Atlas Сорсо". Схема
розташування обладнання може змінюватися.
На схемі не показані з'єднувальні шланги та дроти.
Вага може варіюватися від 2223 кг до 2359кг, залежно від типу
використовуваного обладнання.
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Габаритне креслення станції заправки кисневих балонів (мм)
контрольний щит ресивер повітря ресивер O2 рампа для заправки балонів

2235

компресор повітря генератор O2 AS-E газоаналізатор компресор O2

1886

стандартна платформа з
бічними вирізами для
перевезення
електронавантажувачем.

1971
рампа для заправки
10 балонів з 4 вакуумними
компресорними насосами
прикріпленими до стійки
циліндра

3658
› На креслені представлені тільки
основні агрегати станції, щоб показати компонування системи.
› Вага станції може змінюватися залежно від умов місцезнаходження та характеристик компонентів станції. Загальна вага представленої станції

становить 2500 кг.

Габаритне креслення станції доочищення кисню19 – 99% (мм)
3048

2438

1219

3048

1524
1219

охолоджувач
повітря

конденсатовідвідник

генератор О2 AS-L

ресивер О2 93% ресивер О2 99% компресор О2

2235

компресор (повітря)

2694

контрольний щит газоаналізатор з самописом

очищувач О2 AS- 600P

рампа для заправки балонів
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Габаритне креслення надпотужної кисневої станції VPSA (мм)
стабілізатор

запобіжрезервуар з
панель
ний
з адсорбером B управління клапан

глушник
компресора
живильного
повітря

датчик рівня
компресора
мастила
живильного
подачі
повітря

компресор

подача
живильн
повітря з
р
ого живильного
іфільтром
глушником
повітря

двигун компресора
6066
глушник вакуумного компресора

5182

вакуумний компресор
датчик рівня
мастила вакуумного
компресора
трубопровід
подачі

1016

резервуар з
адсорбером A
3810

трубопровід
4470
відведення

глушник всмоктування вакуумного компресора

6452
16434

3055

Габаритне креслення надпотужної кисневої станції VPSA (мм)

резервуар з
адсорбером
A

глушник
компресора
живильного повітря
вихід для подачі повітря
– запобіжний клапан
(RV-1). 8 "150 # ANSI
приварний стик
фланцевого з'єднання
охолоджувач

глушник
всмоктування
вакуумного
компресора

подача
живильного
повітря з
фільтром

21

глушник
вакуумного компресора

подача живильного
повітря з глушником
двигун
компресора
5004

4818

1753

стабілізатор

трубопровід відведення

вакуумний компресор

трубопровід подачі

датчик рівня мастила вакуумного компресора

22

Схеми надпотужних кисневих станцій
модуль тиску
вентилятора і
фільтра

модуль
компресора
кисню (опція)

модуль
PSA

повітря

PSA

відведення G газу
адсорбер
глушник

компресор
(повітря)

адсорбер

ресивер

компресор O₂

O₂

ресиве р
високого
тиску
O₂

охолоджувач кисню
охолоджувач

кисень

осушувач

кисе

модуль тиску
вентилятора і фільтра

VPSA

кисень

насос нагнітання

модуль
компресора
кисню (опція)

модуль VPSA

цикл регулювання
продуктивності
відведення G газу
адсорбер

глушник

адсорбер

ресивер O₂

компресор O₂
ресивер O₂

вакуумний
насос
охолоджувач
кисню
теплообмін

ресивер
високого тиску
(опція)

кисень

Інші напрямки діяльності компанії «Алві-Лайн»
Комплексна реконструкція та будівництво інженерних
систем лікувального газопостачання в медичних
установах.
З 2007 року компанія почала проєктувати і створювати системи
медичного газопостачання для всіх видів медичних газів: кисню,
стисненого повітря, вакууму, закису азоту, вуглекислоти. Введені в
експлуатацію компанією «Алві-Лайн» системи «під ключ» успішно
працюють в медичних установах різних регіонів України.
Накопичений досвід роботи під час реалізації проєктів різної
складності дає можливість здійснювати всі етапи створення
систем газопостачання на високому професійному рівні:
проєктування;
поставка обладнання;
монтаж трубопроводів;
введення в експлуатацію;
навчання персоналу;
гарантійне обслуговування;
сервісне обслуговування.

medical gas engineering

www.alviline.com.ua

ТОВ «Алві-Лайн»
04079 Україна, м. Київ, вул. Братська 6 оф 409. Телефон/факс: +38 +380674782317 info@alviline.com.ua

