IE3

Linha INDUSTRIAL

K-MAX
Compressores de parafuso
com injeção de óleo,
transmissão direta, sem
engrenagens

Velocidade Fixa e Variável
22-37 kW

Perfil corporativo
A FINI possui mais de 60 anos de experiência e é uma das
organizações globais mais importantes no sector de ar comprimido
profissional e industrial. Sinónimo de qualidade e profissionalismo,
a marca Fini não só tem uma das gamas mais completas no sector
de compressores de pistão, mas acima de tudo, é um dos pontos
de referência global no sector de ar comprimido industrial.

Os compressores industriais FINI, inteiramente fabricados em Itália, são
adequados à utilização pesada e destacam-se no mercado devido às
suas soluções específicas.
Todo o processo de produção, desde a concepção à

} Os nossos compressores são a resposta às necessidades

}

da indústria, bem como de pequenas e médias empresas,

embalagem, é realizado nas nossas instalações na Itália.

onde o ar comprimido é uma das principais fontes de

A nossa equipa altamente qualifi cada dedica-se ao

energia.

processo de fabrico e montagem. O controlo contínuo

Estes são concebidos para o trabalho contínuo em

e monitorização de cada processo de fabrico garantem

condições muito exigentes de utilização, com especial

a máxima precisão a cada passo, para alcançar a mais

atenção para o consumo de energia, os custos

elevada qualidade, fi abilidade do produto e fl exibilidade

operacionais e de manutenção baixos, instalação simples

de utilização.

e fácil utilização.
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Inovação, Qualidade e Know-how
A nossa filosofia de construção é baseada na seleção e montagem
simples das soluções técnicas mais fiáveis e eficientes.
A busca constante de uma excelente qualidade, espírito inovador e
grande atenção às necessidades do cliente são os valores que sempre
caracterizaram a FINI e os seus produtos.

} O investimento contínuo na inovação técnica e de produto tem

} A montagem e os testes realizados às

permitido à FINI expandir a sua oferta no sector industrial, com o

linhas automatizadas, sistemas robóticos de
última geração e ferramentas computacionais
para a conceção e controlo são os principais
investimentos que a FINI implementou para
conceber produtos que correspondam aos
padrões de qualidade do mercado.
Desde 1996, a Empresa certificou o seu
sistema de qualidade em conformidade com
a UNI EN ISO 9001.

lançamento da mais recente linha de compressores de ar industriais
K-MAX Series: compressores de parafuso rotativos de acionamento
directo sem engrenagens, com injecção de óleo e potência nominal
de 2.2 e 37 kW.
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Nosso OBJETIVO: Máxima eficiência, menor consumo de energia
e total flexibilidade.
Os novos compressores de parafuso K-MAX com injeção de óleo,
transmissão direta e sem engrenagens foram produzidos para
minimizar os custos de energia, sem alterar o desempenho. A
modularidade e a flexibilidade desses produtos oferecem várias
soluções adequadas para diferentes necessidades do utilizador: com
ou sem depósito, com ou sem secador, com velocidade fixa (apenas
de 7.5 bar) ou variável.

}

FS 130 air-end, instalado em
K-MAX 22-08 and 22-08 ES

~ Transmissão directa sem engrenagens

O acionamento entre o parafuso e o motor elétrico é realizado por meio de conexão direta sem engrenagens. Transmissão de potência
sem perda pode alcançar uma vantagem de até 4% face a um compressor acionado por correia, devido ao motor especial com cárter
tubular e sem rolamento frontal: esta ligação não precisa de acoplamento flexível para garantir máxima fiabilidade e eficiência do
compressor, e sem necessidade de manutenção.
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Porque optar por um compressor de parafuso Fini?
} Para controlar e reduzir custos operacionais.
} Para ter o compressor de parafuso mais moderno, compacto,

eficiente, fiável e silencioso.
} Para fornecer ar comprimido continuamente.
} Aumentar a eficiência operacional em todas as áreas onde o ar
comprimido é usado.
} Para poupar energia e reduzir as emissões de CO2.

Grande Fiabilidade

Alta poupança de energia

O controlo de qualidade e a utilização de componentes de
primeira qualidade, de fabricantes reconhecidos no mercado,
garantem uma longa vida útil e menos manutenções.

Os motores de alta eficiência IE3, combinados com as air ends de
alto desempenho, permitem reduzir os custos de energia. Além disso, os motores
IE3 reduzem as emissões de CO2: uma importante contribuição para a proteção
do meio ambiente.

Elevada produtividade

Plug&Play

Produzir um produto que ofereça o melhor desempenho é um
dos principais focos da Fini desde o inicio do projeto.
A gama K-MAX continua com esta filosofia.

Os compressores K-MAX são testados ao máximo nas nossas fábricas garantindo
aptidão para uso imediato após a entrega, economizando tempo e reduzindo
os custos de instalação.

Design compacto

Baixo nível sonoro

O design extremamente compacto destes compressores
permite uma adequada instalação em qualquer situação.

Os compressores K-MAX são muito silenciosos: materiais eficientes, baixo nível
sonoro, velocidade reduzida e ventiladores de refrigeração radiais torna-os
adequados para instalação mesmo próximos de locais de trabalho.

ANOS

Os nossos parafusos, inversores e controladores
têm 2 ANOS DE GARANTIA

parafuso

ANOS

controlador

ANOS

inversor

COMPETITORS

120
dB(A)
100
dB(A)

66-77
dB(A)
40
dB(A)

62
dB(A)

Apenas 58
dB(A)
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K-MAX 22 - 38 design compato de alto desempenho.

}

K-MAX 38-08

}

K-MAX 22-08

K-Max 22

K-Max 38

22 kW

37 kW

Versões disponíveis:
- Compressor
- Compressor + Secador
- Velocidade fixa e variável

Versões disponíveis:
- Compressor
- Compressor + secador
- Velocidade fixa e variável

Parafuso:
FS 100 (Velocidade fixa e variável)
FS 130 (Velocidade fixa e variável 7.5 bar)

Parafuso:
FS 260 (velocidade fixa e variável 7.5 bar)
FS 190 (velocidade variável 10-13 bar)

Controlador:
ETIV

Controlador:
ETIV
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K-M

MAX 22 - 38

22 - 37 kW

						 Características técnicas

Módulo secador
Os compressores K-MAX também vêm disponíveis com secador
(versões “ES”). O secador de ar refrigerado garante a produção de ar
comprimido seco de alta qualidade, essencial para manter sistemas fiáveis
e garantir a mais alta qualidade do produto acabado, obtendo excelente
desempenho mesmo em condições ambientais desfavoráveis e altas
temperaturas de admissão.

}
}

K-MAX 38-10 VS

}

K-MAX 22-08 ES

Código

Passagem de Ar

Produto
kW

HP

l/min. (max. / min.)

m3/h (max. / min.)

c.f.m. (max. / min.)

bar

psi

dB(A)

BSP

kg

Lbs

L x D x H (cm)

Velocidade Fixa
V60DR92FNM060

K-MAX 22-08

22

30

3600

216

127

7.5

109

58

1-1/4"

430

195

133 x 80 x 136

V60DU92FNM060

K-MAX 38-08

37

50

6600

396

233

7.5

109

70

1-1/2"

920

418

159 x 95 x 156

velocidade fixa com secador
V60DR92FNM160

K-MAX 22-08 ES

22

30

3600

216

127

7.5

109

58

1-1/4"

480

218

167 x 80 x 136

V60DU92FNM160

K-MAX 38-08 ES

37

50

6600

396

233

7.5

109

70

1-1/2"

1000

455

191 x 95 x 156

V60DR97FNM060

K-MAX 22-08 VS

22

30

3600 / 1170

216 / 68

127 / 40

7.5

109

62

1-1/4"

445

202

133 x 80 x 136

V60DS97FNM060

K-MAX 22-10 VS

22

30

3010 / 1170

181 / 70

106 / 41

10

145

60

1-1/4"

445

202

133 x 80 x 136

V60DT97FNM060

K-MAX 22-13 VS

22

30

2560 / 965

155 / 58

91 / 34

13

188

60

1-1/4"

445

202

133 x 80 x 136

V60DU97FNM060

K-MAX 38-08 VS

37

50

6600 / 2680

396 / 161

233 / 95

7.5

109

70

1-1/2"

960

436

159 x 95 x 156

V60DV97FNM060

K-MAX 38-10 VS

37

50

5400 / 1715

324 / 103

191 / 61

10

145

69

1-1/2"

880

400

159 x 95 x 156

V60DW97FNM060

K-MAX 38-13 VS

37

50

4520 / 1705

272 / 102

160 / 60

13

188

66

1-1/2"

880

400

159 x 95 x 156

velocidade variável

Velocidade variável com secador
V60DR97FNM160

K-MAX 22-08 ES VS

22

30

3600 / 1170

216 / 68

127 / 40

7.5

109

62

1-1/4"

495

225

133 x 80 x 136

V60DS97FNM160

K-MAX 22-10 ES VS

22

30

3010 / 1170

181 / 70

106 / 41

10

145

60

1-1/4"

495

225

133 x 80 x 136

V60DT97FNM160

K-MAX 22-13 ES VS

22

30

2560 / 965

155 / 58

91 / 34

13

188

60

1-1/4"

495

225

133 x 80 x 136

V60DU97FNM160

K-MAX 38-08 ES VS

37

50

6600 / 2680

396 / 161

233 / 95

7.5

109

70

1-1/2"

1040

473

159 x 95 x 156

V60DV97FNM160

K-MAX 38-10 ES VS

37

50

5400 / 1715

324 / 103

191 / 61

10

145

69

1-1/2"

960

436

159 x 95 x 156

V60DW97FNM160

K-MAX 38-13 ES VS

37

50

4520 / 1705

272 / 102

160 / 60

13

188

66

1-1/2"

960

436

159 x 95 x 156

Distribuição de ar, segundo ISO 1217 Annex C, at 7 - 9.5 - 12.5 bar na saída do compressor. ± 3 dB (A) como PNEUROP/CAGI PN-NTC 2.3.
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ETIV Controlador electrónico avançado
O controlador inovador ETIV instalado nos modelos K-MAX foi especialmente projetado para garantir a monitorização e
a regulação ideais da operação do compressor, permitindo flexibilidade e programação completa, para máxima eficiência
e segurança.
Controlador com visor gráfico LCD retro iluminado multi-funções, e
menu do tipo suspenso. Na tela principal, o visor indica:
} Pressão de trabalho (vazio / carga);
} Temperatura do óleo;
} Estado do compressor (stand-by, vazio, carga);
} Status do ventilador (off / on);
} Data e hora;
} Horas antes da manutenção;
} Percentagem de utilização do inversor.

} Gestão de conexão do compressor até 4 unidades
É possível conectar até 4 compressores gerindo a
distribuição da carga de trabalho de modo a equalizar
as horas, e também para alterar as pressões de ajuste
dos vários compressores para diferentes tempos.

SMS Device Sistema de gestão de serviços
O SMS é o dispositivo inovador que permite o controlo remoto do compressor e realizar a previamente a previsão da
manutenção, e vem disponível nos compressores de parafuso equipados com o mais recente controlador ETIV. O
dispositivo envia automaticamente um e-mail (até 3 endereços definidos durante a configuração) no caso de um alarme
e de acordo com os limites predefinidos (a cada hora, todos os dias, todas as semanas): este recurso permite programar
previamente a manutenção e a intervenção em caso de manutenção especial ou deteção de falhas. Além disso, o
utilizador pode controlar remotamente através de qualquer dispositivo (tablet, smartphone, PC, notebook, etc.), ou via
Web, desde que esteja conectado à mesma rede da Internet
que o dispositivo SMS.
Manutenção preventiva:
} e-mail automático em caso de alarme,
} e-mail automático a cada hora / dia / semana.
Controlo remoto do compressor:
} acesso aos vários níveis de menu (utilizador, serviço),
} verifique o estado do compressor online,
} controlo on/off,
} nenhum software instalado
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Velocidade variável
Velocidade variável do compressor
Poder total de absorção

On/Off do compressor

KW

Atualmente, a redução do consumo de energia tornou-se um
desafio global em termos de impacto ambiental.
Reduzir o consumo de energia e proteger os valiosos recursos
energéticos representa um dos maiores desafios ambientais
globais da atualidade.
A versão da série K-Max com motor elétrico de 22 e 37
kW está disponível numa versão com velocidade variável,
proporcionando alto desempenho associado a uma solução de
poupança de energia mais eficaz.

On/Off do compressor

Poupança = 15% para 26%

Velocidade variável do
compressor

Uso de ar comprimido

O gráfico abaixo mostra a poupança significativa de energia
ao usar compressores de velocidade variável numa instalação.

20%

Poupança de Energia

15%

52%

Investimento

Energia

13%

Serviço

padrão ON/OFF

} Regulação contínua da velocidade do motor e da produção de ar
comprimido para corresponder exatamente à necessidade de ar.
} A saída de ar varia entre 40% e 100% da capacidade total do
compressor.
} Controlo contante e preciso da pressão de ar.
} O consumo de energia é proporcional ao ar comprimido fornecido,
portanto, paga apenas o ar comprimido que é utilizado!

velocidade variável

A utilização de um inversor de frequência, capaz de ajustar os valores
de tensão / frequência / corrente do motor, permite a eliminação de
perdas desnecessárias de energia ajustando constantemente a
geração de ar comprimido para responder à necessidade real de ar,
oferecendo muitas vantagens comprovadas para o utilizador em
termos de redução do consumo de energia:

poupança
de energia

Gestão de custos

custos de energia
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Produzido para uma longa vida útil!

10

Controlo do nível sonoro e temperatura

Sistema de refrigeração inovador
O sistema de refrigeração é um dos mais inovadores do mercado: um ventilador centrífugo controlado
termostaticamente que mantém a temperatura de todo o compressor num nível específico e constante,
evitando picos de temperatura que podem ser prejudiciais para o funcionamento correto do compressor.
A ação do ventilador, combinada com a eficiência do radiador de óleo sobredimensionado, garantindo a
funcionalidade ideal do compressor em condições climáticas diferentes e até extremas.
Os ventiladores “silenciosos”, juntamente com a ventilação de labirinto especialmente projetada e a
utilização de materiais anti-ruído de alta qualidade garantem um dos níveis acústicos mais baixos de
qualquer compressor.

Painel de pré-filtragem
O painel de pré-filtragem
filtra a poeira que entra e
mantém o interior da máquina
limpo, aumentando assim a
longevidade dos componentes
internos e reduzindo a
temperatura de operação.

Filtros SPIN-ON

Elevado desempenho do
parafuso rotativo
O design especial do perfil do
motor garante altos níveis de
desempenho.

Regulador de admissão

O filtro de óleo e o filtro
separador de óleo são fáceis
de remover e substituir,
oferecendo uma longa vida
útil com custos reduzidos de
manutenção.

O sistema electropneumático
controla o funcionamento do
compressor e garante a pressão
mínima no funcionamento em
vazio e poupança máxima de
energia no arranque.

Fácil de transportar
Devido ao painel facilmente
removível localizado na base
do compressor, a máquina pode
ser facilmente transportada
com um porta paletes ou um
empilhador. O painel é então
substituído após a instalação,
garantindo níveis sonoros
consideravelmente mais baixos
e melhorando a estética.

Motores IE3 de alta eficiência
Os motores IE3 "Premium
Efficiency" produzidos por um
fabricante mundial, combinados
com parafusos de alta eficiência,
garantem menores custos de
energia. Além disso, os motores
IE3 ajudam a reduzir as emissões
de CO2.
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HRS Sistema de Recuperação de calor
HRS, é um sistema para recuperação do calor gerado pelos compressores de parafuso, para a
produção de água quente..
A maior parte da energia usada para produzir ar comprimido é convertida em calor: até 90% dessa energia é reutilizável!
Cerca de 75% da energia utilizada é encontrada no circuito de lubrificação e refrigeração e também pode ser utilizada
como fonte de calor, os 15% restantes estão contidos no ar comprimido. Portanto, é mais fácil produzir o ar comprimido
que entra na rede.
É, portanto, bastante simples recuperar a energia térmica (para utilização alternativa) no processo de compressão...
energia valiosa que normalmente é desperdiçada!

} Permutador de calor água-óleo

O sistema HRS pode ser
aplicado em todos os
compressores de parafuso
com injeção de óleo.

} Bomba de água

AQUECIMENTO DE COMPRESSÃO
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4%

Calor que permanece no ar comprimido

2%

Perdas por radiação

13%

Calor extraído do radiador de ar

72%

Calor extraído do radiador de óleo

9%

Calor irradiado pelo motor eléctrico

Recupere Energia - Poupe dinheiro!

Sistema de aquecimento ou
circuito de água industrial

Chuveiro

Depósito de aquecimento
com boia

HRS
Sistema de recuperação
de calor
Compressor de ar

A elevada recuperação de energia, depende, obviamente, do tamanho dos compressores e do tipo de energia substituída
(eletricidade, gás, óleo de aquecimento), mas o investimento torna-se muito interessante para os compressores a partir de
11 kW de potência instalada. Dados os custos atuais de energia, o retorno sobre o investimento de um sistema típico de
recuperação de calor pode ser apenas de 6 meses, mas normalmente não chega a 2 anos (com referência a uma caldeira
de calor de placas para sistemas de aquecimento).
A recuperação de calor é uma oportunidade real para aumentar a eficácia de um sistema de ar comprimido, o impacto nos
custos de energia permite uma poupança maior, até 3 vezes em comparação com o compressor mais eficiente.
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Compressor com controlo otimizado
Os compressores incluem várias programações de ar comprimido: o
EasyX4 é um sequenciador semanal programável, capaz de configurar
até 4 compressores, com base na quantidade de ar realmente necessária.
O EasyX4 é a solução mais fácil para trabalhar com compressores
em sequência e supervisão e em sistemas complexos, até 4
unidades: velocidade fixa ou variável.
A programação é intuitiva. Basta definir as 4 faixas de pressão (caso
sejam 4 as unidades conectadas) e depois definir em que momento toda
a estação do compressor deve iniciar e parar, atribuindo a pressão com
que cada compressor deve funcionar.

EasyX4
código #405531604

1

2

3

4

Três níveis de programação: } MANUAL: compressores fixos a uma determinada faixa de pressão operacional;
} Automatica: troca de faixa de pressão após um intervalo de tempo programado;
} Programação em grupo: os compressores podem ser alternados dentro de grupos.
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Kit longa vida útil para manutenção programada de compressores de parafuso
} FSN Peças de substituição originais foram rigorosamente selecionadas,

verificadas e testadas por técnicos especializados para garantir a máxima eficiência
e resistência do compressor. As peças são armazenadas no nosso armazém
centralizado e automatizado “LOGIMAT” em Zola Predosa (BO) - Itália, onde
12.000 códigos de peças em 10.000 m² são controlados todos os dias.
} Temos uma equipa de colaboradores especializados que está continuamente em
contato com nossos centros de distribuição em todo o mundo para fornecer peças
de substituição aos nossos clientes no menor tempo possível.
} FSN Kit longa vida útil, foi estudado especificamente para os compressores de
parafuso, prolonga os intervalos de manutenção, reduz os custos de manutenção e
garante o desempenho consistente do produto.
Solicite o catálogo com os códigos de referência, adequados para
todos os compressores K-MAX.

manutenção, com peças originais

+20%

2,000 h
(ou anual)

K-MAX 22 - 37 kW

K-MAX VS 22 - 37 kW

1 Filtro de ar

1 Filtro de ar

4,000 h

12,000 h

KIT B

KIT E

(ou anual)

1 Filtro de ar
1 Filtro de óleo
1 Filtro Separador (22 kW) - 2 Filtros Separadores (37 kW)
1 Válvula de retenção de óleo (22 kW) - 2 válvulas de retenção de óleo (37 kW)
1 Pré-filtro

1 Kit 4,000 h
1 Válvula Solenóide

1 Kit 4,000 h VS
1 Válvula Solenóide

1 Kit 4,000 h
1 Pré filtro de quadro eléctrico

Recomendamos trocar o óleo nos intervalos indicados (consulte os manuais do usuário) ou a cada ano. Sugerimos que utilize o nosso óleo RotEnergyPlus
(NÃO INCLUIDO NO KIT DE LONGA VIDA).

RotEnergy Lubrificantes de base sintética
} Os lubrificantes FSN são produzidos especialmente para
#600000018A Oil RotEnergyPlus 46 cSt - 3.8 Ltr bottle (3.25 kg)

compressores de parafuso rotativo para obter uma rápida
separação de água, menor atrito, maior poupança de energia,
maiores intervalos de manutenção e excelente lubrificação
dos rolamentos, além de oferecer proteção superior contra
ferrugem e corrosão.

#600000009A Oil RotEnergyPlus 46 cSt - set of four (3.8 Ltr / 3.25 kg) bottles.
#600000007A Oil RotEnergyPlus 46 cSt - 19 Ltr bottle (16 kg)
#600000012A Oil RotEnergyPlus 46 cSt - 208 Ltr drum (181 kg)

} O RotEnergyFood é um lubrificante de compressores rotativos

#600000014A Oil RotEnergyFood 46 cSt - set of four (3.9 Ltr / 3.25 kg) bottles.

de alta qualidade nutritiva, projetado especificamente para uso
nas indústria alimentar e de bebidas, para atender aos padrões
de qualidade de produção.

#600000016A Oil RotEnergyFood 46 cSt - 19 Ltr bottle (18.5 kg)
#600000017A Oil RotEnergyFood 46 cSt - 208 Ltr drum (175 kg)

} Para cada compressor encontram-se disponíveis os esquemas de peças e
respectivos códigos, a qualquer momento nos sites Fini e FSN:
www.finicompressors.com - www.fsnspareparts.com

} Serviço "Hot-Line" é capaz de preparar e enviar pedidos urgentes no
mesmo dia.
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K-Max 5.5-15
Compressores de parafuso
transmissão direta sem
engrenagens, com injeção de
óleo, com 5,5 a 15 kW de
potência, velocidade fixa e
variável.

Micro - Plus
Compressores rotativos de
parafuso com injeção de óleo
acionados por correias, de
2,2 a 75 kW de potência,
velocidade fixa e variável.

Tera SD
Compressores de parafuso
com injeção de óleo,
transmissão direta, sem
engrenagens,, de
75 a 250 kW de potência,
velocidade fixa e variável.

OS Scroll
Compressores scroll espiral
isentos de óleo, de 2,2 a
22 kW de potência, com
velocidade fixa ou variável.

Tratamento de Ar
Secadores de ar, filtros de ar e
uma ampla gama de produtos
para o tratamento de ar
comprimido.

FINI NUAIR S.p.A.
Registered office and Headquarter: Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) - Italy
Production plant: Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy
Tel.: +39 011 9233000 - Fax: +39 011 9241138

www.finicompressors.com - info@finicompressors.it

Models and features in this catalogues may be subject to changes without prior notice. Images shown are for illustration and may vary from the actual products.

Uma ampla gama de soluções para aplicações industriais

