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POWIETRZA



Sarlin Air Audit

Sarlin AIR AUDIT
 Air Audit jest szczegółową oceną eksploatacyjną układu 

sprężonego powietrza
– wykonywaną przez wysoko wykwalifikowanych 

specjalistów
– przegląd nie wymaga korzystania z Sarlin Balance.

 Ocena instalacji sprężonego powietrza odpowiada 
wymaganiom Międzynarodowego Standardu ISO 
11011:2013(E) „Sprężone powietrze – efektywność 
energetyczna – ocena” („Compressed air – Energy
efficiency – Assessment”)
– „Nadrzędne cele oceny powinny obejmować 

identyfikację możliwych działań poprawy wydajności 
układu sprężonego powietrza, ocenianego z 
wykorzystaniem podejścia systemowego”

 Wyniki oceny mogą być przydatne w przyszłości przy 
adaptacji systemu Sarlin Balance.
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Sarlin Air Audit

Sarlin AIR AUDIT

 Wszystkie parametry krytyczne mierzone są w sposób 
ciągły podczas zmieniających się warunków produkcji.

 Badanie zwykle trwa od 24h do jednego tygodnia 
 Zasilane bateriami rejestratory danych z wysoką 

częstotliwością próbkowania rejestrują takie parametry 
jak
– prąd elektryczny na każdej sprężarce
– różnorodne ciśnienia i
– punkty rosy

 Dodatkowo sieć może zostać sprawdzona i pomierzona 
celem wykrycia potencjalnych nieszczelności.

 Eksperci analizują funkcjonalność i sprawność 
energetyczną całego układu – nie tylko sprężarek – ale 
również urządzeń uzdatniania powietrza i samej sieci

 Sprawdzona może być również jakość powietrza
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Sarlin Air Audit

Sarlin AIR AUDIT – Pomiary
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Temperatura 
sprężarkowni oraz 
wlotu powietrza

Temperatura 
sprężarkowni oraz 
wlotu powietrza

Ciśnienie operacyjne 
sieci / Przepływ masowy 
w turbo sprężarkach

Ciśnienie operacyjne 
sieci / Przepływ masowy 
w turbo sprężarkach

Temperatura powietrza 
przed osuszaczami
Temperatura powietrza 
przed osuszaczami

Ciśnienie po uzdatnianiu 
powietrza
Ciśnienie po uzdatnianiu 
powietrza

DODATKOWO:
Punkty rosy
DODATKOWO:
Punkty rosy

Ciśnienie w sieci 
(kilka punktów)
Ciśnienie w sieci 
(kilka punktów)

Prądy sprężarekPrądy sprężarek

DODATKOWO:
Pomiary przepływu
Inne wejścia mA

DODATKOWO:
Pomiary przepływu
Inne wejścia mA

Podstawowe 
pomiary Air Audit
Podstawowe 
pomiary Air Audit



Sarlin Air Audit

Sarlin AIR AUDIT

 Dane są porównywane z danymi innych podobnych 
instalacji klienckich, zgromadzonymi w bazie danych 
Sarlin

 Potencjał oszczędności energii jest obliczany na bazie 
zebranych danych oraz na podstawie istniejących 
doświadczeń

 Sarlin daje sugestie odnośnie wprowadzenia 
udoskonaleń, a propozycje rozwoju układu są 
dyskutowane w trakcie spotkań z klientem

 Raport z oceny jest tworzony zgodnie ze standardem ISO 
11011:2013(E)

 Prawidłowość oceny jest gwarantowana przez
– setki przeprowadzonych analiz od roku 1992, 
– sprawdzone schematy gromadzenia danych i
– wiedzę o różnych wersjach układów sprężonego 

powietrza.
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Sarlin AirAudit
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Air Audit Portal

Ciśnienie 
(mA) 

DODATKOWO
Transfer danych GSM

Temperatura
PT100

Strona Air Audit stworzona dla analizy i raportowania.

Baza danych projektów Air Audit.

Zapis danych w odstępach 1-sekundowych: wartość 
średnia, minimalna i maksymalna.

OPCJONALNIE: Uaktualnienie danych co 1h przy 
wykorzystaniu sieci GSM.

Użytkownik może wygenerować raport Air Audit

Prąd
Vac

Pomiary (pliki tekstowe)
Rejestratory danych - Dataloggers

Na miejscu
Oprogramowanie do konfiguracji i 
pobierania danych z rejestratorów



Sarlin AirAudit
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Rejestrator danych Sarlin Datalogger

Wejścia
Ciśnienie lub inny sygnał mA (4 – 20 mA).
Temperatura (Pt-100).
Prąd (0 – 3 Vac).

Zapisywanie
Częstotliwość próbkowania może być dostosowana od 1 sekundy do 1 
dnia
Pamięć 10 milionów punktów danych.

Ogólne
Zasilane bateriami, żywotność do 6 miesięcy.
Zewnętrzne zasilanie przy dłuższych pomiarach.
Konfiguracja za pomocą komputera PC, zawiera oprogramowanie, złącze 
USB.
Wgrywanie danych w formacie tekstowym csv.

Obudowa
Wymiary 190 x 75 x 56 mm, materiał: poliester.
Poziom ochrony klasy IP66.

Dodatki
Dodatek GSM. Datalogger automatycznie dostarcza dane pomiarowe na 
Portal Air Audit.



Sarlin AirAudit
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Czujniki

Ciśnienie 0…10 bar

Solidny model Baumer PBMN
Zawiera kabel do podłączenia rejestratora danych

Prąd

Chavin Arnoux MN71 wartości do 12A
Chavin Aenoux C106 wartości do 1200A
Zawiera kabel do podłączenia rejestratora danych

Temperatura

Limatherm TOPE -50..+250 C
Zawiera kabel do podłączenia rejestratora danych



Sarlin Air Audit
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 Możliwe wady w sprężarkach
 Generacja stosunku przepływ / 

konsumpcja podczas oceny 
 Porównanie mocy sprężarek do 

zapotrzebowania
 Działanie urządzeń uzdatniania powietrza
 Wahania ciśnienia
 Działanie urządzeń sterujących
 Działanie sieci powietrza
 Straty ciśnienia podczas uzdatniania oraz 

w sieci
 Dopasowanie mocy odbiornika
 Wycieki powietrza

Ocena układu sprężonego powietrza



Sarlin Air Audit

Typowe wyniki – natężenie prądu sprężarki
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Sprężarka załącza się i natychmiast zdejmuje 
obciążenie, powoduje nagły wzrost na wejściu, 
dostarcza tylko część ciśnienia, ale nakłada 
obciążenie na silnik elektryczny.
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Sarlin Air Audit

Typowe wyniki – wahania ciśnienia eksploatacyjnego
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1-minutowe maksimum – maksimum w całym okresie = 6.71 bar

1-minutowe minimum – minimum w całym okresie = 5.81 bar

1-minutowa średnia – średnia w całym okresie = 6.35 bar



Sarlin Air Audit

Typowe wyniki – straty ciśnienia przy uzdatnianiu powietrza
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Zwykle akceptowane straty ciśnienia po uzdatnianiu powietrza zawierają się w 
zakresie 0.1 – 0.3 bar na etap filtracji. Na przykładzie ten poziom jest stale 
przekraczany, w najgorszych momentach nawet trzykrotnie.

>  czy osuszacz, filtry albo rury są za małe?
>  czy są niedrożności?
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Sarlin Air Audit

Typowe wyniki – dzienny profil zużycia
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Maksymalne zużycie podczas dnia ok. 33 m3/min  > oznacza zapotrzebowanie na moc

Dzienne zmiany zużycia ok. 10 m3/min > oznaczają zakres regulacji

Minimalne zużycie nocą ok. 9 m3/min > oznacza poziom podstawowego obciążenia
> jeżeli nocą nie ma produkcji, zużycie = wyciek
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Maja Szturo
Sales Assistant

maja.szturo@kaukointernational.com
mob. +48 601 964 641

tel. +48 22 330 12 77
fax. +48 22 330 12 12

Jukka Sala
Director

jukka.sala@kaukointernational.com
Phone +358 40 5017 489

Tomasz Korpalski
Sales Engineer

tomasz.korpalski@kaukointernational.com
mob. +48 519 075 067


