
NYHETS-BREV NR.1 2020
GODT NYTT DYKKER ÅR!

Vi er godt inne i 2020 alt og Granzow AS er nå inne i det 11.
året som BAUER A-Partner og importør. Vi har  et nytt
begivenhetsrikt år liggende foran oss. 

Her kommer årets første nyhets-brev med nyheter og godbiter
fra BAUER Kompressoren GmbH. 

NY B-NITROX MEMBRAN
Det nye B-MEMBRANE-systemet gjør det mulig å produsere nitrox-
blandinger med opptil 40 prosent oksygen, som igjen komprimeres
med BAUER's OX-kompressorer.

Dette helt nye designet kombinerer skruekompressor, filter og
membransystem i en enkelt enhet, noe som resulterer i et
fotavtrykk som er en brøkdel av forgjengeren. I tillegg til dette
enestående kompakte designet har B-MEMBRANE et meget
attraktivt prisnivå for produksjon av nitrox-blandinger til BAUER's
kvalitets standarder.

Datablad finner du her

NY NITROX KOMPRESSOR
PE-VE-OX-serien, som allerede debuterte i slutten av 2019, er
et attraktivt utvalg av nitrox-kompressorsystem som
kompletterer den eksisterende premium-serien. PE Serien tilbyr
en fyllekapasitet på 320, 550 og 700 l / min. 200 bar.

Kompressorene er designet for bruk sammen med det nye
membrane-systemene, og er sertifisert av det tekniske test- og

https://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/dykkekompressorer/b-nitrox-membran-system/


sertifiseringselskapet TÜV SÜD for komprimering av nitrox-
blandinger med opptil 40% oksygen.

Prosessen for behandling av oksygen-anriket pusteluft må
overholde høye sikkerhetsstandarder. Disse gjenspeiles i
BAUERs strenge krav til systemdesign.

Disse er utelukkende basert på firetrinns kompressorblokker og
komponenter optimalisert for oksygenbehandling.
Temperaturovervåking i luftstrømmen på hvert trinn, samt
overvåking av olje / vann separator. Ved eventuelle
temperaturfeil slår kompressorkontrollen av enheten
umiddelbart.

Mer info og datablad her

B-MEMBRANE FYLLESTASJON

NY PROFI LINE SERIE
Den nye PROFI LINE generasjonen pusteluftkompressor
(CAPITANO og MARINER) er et absolutt blikkfang.
Vifte-dekselet har et nytt patentert design, den utvider også utvalget
av potensielle bruksområder til steder med høye temperaturer.

Kjøleeffektiviteten er forbedret med opptil 25% ved å optimalisere
kjølevifte-strømmen.

Et annet høydepunkt er B-DRAIN, det automatiske
dreneringsystemet. Systemet er allerede etablert i den stasjonære
VERTICUS-serien, og nå også en del av PROFI LINE serien.

Systemet minimerer tap av trykk under kondensdrenering, noe som
forlenger levetiden for trykk-satte deler betydelig. Det er også

https://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/dykkekompressorer/nitrox-pe-ve-ox/


minimalt med støy fra dreneringsystemet som gjør det mer
behagelig for den som jobber med flaskefylling.

Datablader finner du her

NY PE-TB BENSIN-KOMPRESSOR
POSEIDON EDITION modellene PE-TE har en spesielt god
balanse mellom pris og kapasitet. Disse modellene er bygd på
samme lesten som MARINER 200-250.

BAUER har nå kommet med bensinutgave av modellene
PE200, 250 og 300 og har fått tilnavnet TB (Bensin)
Disse modellene er utstyrt med en 4-takters 5,9, 6,6 eller 8,7
kW bensinmotor. Kompressorene kan leveres med automatisk
drenering som tilvalg.

Se datablader her

B-DETECTION PLUS online
luftmåling
B-DETECTION PLUS online målesystem har som formål å
analysere og overvåke alle forhåndsdefinerte gassene i kontinuerlig
drift. Det sikrer dermed at pusteluftflasker fylles med luft som er i
samsvar med DIN EN 12021: 2014.
B-DETECTION PLUS og våre originale BAUER-filterpatroner er
den perfekte kombinasjonen. Filterpatronene er testet og sertifisert
for dets unike evne for fjerning av oljerester. Dette sertifiseres av
Institut für Energie- und Umwelttechnik e.V. (IUTA) 

B-DETECTION PLUSi kan som tilvalg fås integrert i alle nye
VERTICUS modeller, samt PE-VE modellene, eller kan leveres som
standalone versjon for eksisterende kompressorsystem.

Datablad finner du her

PE250-TE / P41
Nytt fra i år er at PE250-TE er nå sammen med PE300-TE også
tilgjengelig med P41 Filtersystem som tilvalg. 
Gjelder også B-SECURUS filter overvåkingssystem.

Det koster litt mer i innkjøp men du tar dette igjen på
filterforbruk.

 

https://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/dykkekompressorer/capitano-og-mariner/
https://www.granzow.se/sitefactory/default.aspx?section=pages&subsection=page&tab=General&websiteId=2&PageId=395
https://www.granzow.no/produkter/bauer-kompressorer/tilbehor-bauer/b-detection-online-luftanalyse/


DELER ELLER NY KOMPRESSOR?
Det snart på tide å gjøre klar til ny dykkesesong og få
kompressoren vår-klar igjen.
Vi har det du trenger av forbruksmateriell og deler til din BAUER
kompressor på lager i Sandvika.

Kontakt oss gjerne og vi gir deg et godt vår-tilbud på ny kompressor
eller på BAUER filtre, olje, samt filterhus og andre reservedeler.

KONTAKT OSS
Har du spørsmål om kompressor eller tilbehør/deler? 
Kontakt oss gjerne:

BAUER pusteluftkompressorer:
even.schau.bratli@granzow.no
Mob: 905 52 733

BAUER deler og tilbehør:
sales@granzow.no
Tlf: 67 13 69 80

www.granzow.no 

Om du inte vill ha fler utskick från oss - klicka här för att avregistrera dig.
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