
Efficiency

UW PLUS AAN COMFORT   

De airtelligence plus is 

gebruiksvriendelijk en kan intuïtief 

bediend worden. Ook de aansluiting 

van de compressoren is uiterst 

eenvoudig: hij vindt bliksemsnel en 

met minimale bekabeling direct via 

de BUS-verbinding plaats.

UW PLUS AAN OVERZICHT  

De airtelligence plus heeft een 

4 duim breedbeeld LCD-

kleurendisplay. Hier worden 

bedrijfsstatussen en -parameters 

overzichtelijk op weergegeven.

UW PLUS AAN FLEXIBILITEIT 

Tot 6 compressoren kunnen 

rechtstreeks op de sturing 

aangesloten worden – dat geldt 

ook voor oudere compressoren 

of compressoren van andere 

fabrikanten.

UW PLUS AAN EFFICIËNTIE 

De airtelligence plus verzekert 

de gelijkmatige belasting van alle 

aangesloten compressoren en 

verlaagt zo de servicekosten. 

U kunt compressoren volgens 

cyclische intervallen wisselen. 

Alternatief is er de weekschakelklok 

met 50 kanalen, waarmee u de 

belasting van de compressoren 

vrij kunt programmeren (incl. 

uitschakelingen, bijvoorbeeld ‘s 

nachts). 

Gun uzelf een plus aan effi ciëntie:  

BOGE airtelligence plus. 

Stuur tot 6 starre of 

frequentiegeregelde 

compressoren!



ZICHTBARE GEGEVENS 

• Drukindicatie gecombineerd met: 

 - weegave van de op dat ogenblik werkende compressoren

 - de actuele compressorprioriteiten

 - de actuele cyclustijd

 - de weergave van de weekschakelklok

• Weergave van de ingestelde drukschakelpunten Pmin  en Pmax

• Realtime klok

Tot 6 starre of frequentiegeregelde compressoren verbruiksafhankelijk sturen:  

dat is airtelligence plus van BOGE! 

Druksensor

Zes keer beter aangestuurd: airtelligence plus van BOGE stuurt tot 

6 compressoren van hetzelfde of van verschillend type. De instelbare 

cyclische lastwissel maakt een gelijkmatige belasting van alle 

compressoren mogelijk. Hierdoor worden de onderhoudskosten 

verminderd en wordt het rendement van uw persluchtverzorging 

verhoogd – zo eenvoudig en goedkoop kan effi ciëntie zijn!
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Andere sturingen van BOGE en bijkomende mogelijkheden om de drukeffi ciëntie te verhogen vindt u op www.boge.be.

BOGE KOMPRESSOREN 

Otto Boge GmbH & Co. KG

P. O. Box 10 07 13  ·  33507 Bielefeld 

Otto-Boge-Straße 1–7  ·  33739 Bielefeld 

phone +49 5206 601-0  

fax +49 5206 601-200 

info@boge.com  ·  www.boge.com 


