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GIEBEL Adsorber.
Oszczędzaj pieniądze, unikając kondensacji w systemach hydraulicznych, 

przekładniach, beczkach, IBC, zbiornikach i transformatorach..

Dlaczego należy unikać kondensacji?

Olej w agregatach hydraulicznych, przekładniach i transformatorach zwiększa swoją objętość podczas pracy, na 
skutek nagrzewania, i następnie zmniejsza objętość podczas przestoju i stygnięcia systemu. Powietrze jest wypy-
chane z systemu, a następnie zasysane dla wyrównania ciśnienia. Jeśli powietrze to nie jest filtrowane, do
systemu dostaje się wilgoć. Para wodna kondensuje wewnątrz, a krople wody dostają się do oleju. W rezultacie 
pojawiają się uszkodzenia wywołane wodą oraz degradacja oleju. To samo zjawisko zachodzi w zbiornikach, bec-
zkach i IBC, gdy powietrze jest zasysane dla wyrównania ciśnienia przy opróżnianiu.

 
Jak rozwiązać problem.
 
Po zainstalowaniu adsorbera GIEBEL, powietrze jest osuszane zanim dostanie się do systemu. Zawory na dole 
adsorbera zapewniają prawidłowe odpowietrzenie systemu. 

Szeroka gama połączeń oraz akcesoriów sprawiają, że adsorbery GIEBEL można dostosować również do instalacji
trudnodostępnych i eksploatowanych w szczególnie trudnych warunkach (np. na morzu).
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Agregaty hydrauliki siłowej

Poprzez osuszanie powietrza wlotowe-
go adsorbery zabezpieczają agregaty 

hydrauliczne przed uszkodzeniami 
wywołanymi kondensacją wody.

Przekładnie

Zasysane z otoczenia wilgotne powie-
trze znacząco skraca żywotność oleju

przekładniowego. Adsorbery mogą 
zapobiegać wnikaniu wilgoci.

Beczki i IBC

Odpowietrzniki odwilżające GIEBEL 
mogą służyć do ochrony substancji 

higroskopijnych takich jak izocyjaniany, 
oleje czy biopaliwa, przechowywanych 

w beczkach i IBC.

Zbiorniki magazynowe

Podczas ochładzania zbiorników para 
wodna kondensuje i zanieczyszcza 

przechowywaną substancję. Firma GIE-
BEL opracowała specjalne odpowietrz-

niki odwilżające, tak aby powietrze
było zawsze suche.

Transformatory

Osuszacze GIEBEL, poprzez skutec-
zne osuszanie i filtrację zasysanego 
wilgotnego powietrza zabezpieczają 

transformatory przed hydrolizą papieru 
celulozowego i zmniejszeniem stopnia

jego polimeryzacji.

Systemy zamknięte

Odpowietrzniki odwilżające są stoso-
wane w zamkniętych pomieszczeniach 

i pojemnikach dla zabezpieczenia 
zawartości przed wilgocią (n.p. w roz-
dzielniach, serwerowniach, gablotach 
czy pojemnikach zawierających pro-

dukty wrażliwe na wilgoć).

Adsorbery dają pewność, że wilgoć i mgła
olejowa nie przedostaną się do systemu.

Obszary stosowania.

Nawet 150 kg desykanta, aby 
adsorbować duże ilości pary 

wodnej

Szeroka gama połączeń 
aby dopasować się do

każdej instalacji
Wersje z wymiennym 

wypełnieniem i 
przyjazneśrodowisku

Adsorbery przeznaczone do sepa-
racji mgły olejowej

Adsorbery przeznaczone 
do osuszania powietrza
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Serie adsorberów.
Przegląd.

VV-D

Adsorbery GIEBEL serii VV-D to ekonomiczne rozwiązanie, bez zaworów. Żel krzemionkowy w
ilości od 0,1 do 4,6 kg zapewnia adsorpcję wody do 1,84 l. Filtr 3 μm dodatkowo oczyszcza 
zasysane powietrze. Warstwa węgla aktywnego adsorbuje mgłę olejową i zabezpiecza desy-
kant, oraz środowisko przed zanieczyszczeniem.

Po nasyceniu, adsorber należy wymienić. Stosowanie wersji jednorazowej jest szczegól-
nie wskazane w instalacjach o ciągłej wymianie powietrza i z minimalnymi wymaganiami 
dotyczącymi obsługi. 

VV-DV

Adsorbery serii VV-DV składają się z montowanej na stałe podstawy z zaworami oraz jedno-
razowej kasety filtracyjnej. Pozwala to na szybką i łatwą wymianę zużytego adsorbentu, i 
jednocześnie skuteczną ochronę systemu.

Wyposażone w stabilną i mrozoodporną podstawę z zaworami, adsorbery te są optymalnie 
skonfigurowane do pracy w ekstremalnych warunkach i dużym zapyleniu. Zawory o dużym 
przekroju zapewniają minimalne straty ciśnienia, nawet przy wysokim natężeniu przepływu 
powietrza. Ponadto, seria ta zawiera granulowany węgiel aktywny i separator mgły olejowej.

VV-R

Adsorbery serii VV-R to ekonomiczne rozwiązanie, bez zaworów. Ze względu na niewielkie 
opory przepływu mogą być stosowane również na zbiornikach z tworzywa sztucznego. Żel 
krzemionkowy w ilości od 0,1 do 4,6 kg zapewnia adsorpcję wody do 1,84 l. Filtr 3 μm dodat-
kowo oczyszcza zasysane powietrze. Warstwa węgla aktywnego adsorbuje mgłę olejową i 
zabezpiecza desykant, oraz środowisko przed zanieczyszczeniem. 
 
W adsorberach VV-R można wymieniać wypełnienie. Wymiana samego desykanta i części 
zużywających się oznacza bardzo niskie koszty eksploatacji. Zalecamy zastosowanie tej 
wersji szczególnie w instalacjach o ciągłej wymianie powietrza i krótkich okresach przestoju.

VV-RV

Adsorbery serii VV-RV składają się ze stabilnej podstawy z zaworami wykonanej z poliamidu 
wzmocnionego włóknem szklanym, oraz części filtracyjnej wielokrotnego napełniania. 
 
Dzięki podstawie z zaworami, adsorbery te są optymalnie przystosowane do pracy w
ekstremalnych warunkach o dużym zapyleniu. Stosowane są m.in. w agregatach hydraulic-
znych, przekładniach i zbiornikach magazynowych. Zawory o dużym przekroju zapewniają 
minimalne straty ciśnienia, nawet przy wysokim natężeniu przepływu powietrza. Ponadto, 
seria ta zawiera warstwę węgla aktywnego i zabezpieczenie przeciwbryzgowe do separacji 
mgły olejowej. Zapewnia to cykliczną samoregenerację, a tym samym bardzo długie okresy 
eksploatacji. 
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MA-RV 

Adsorbery MA-RV posiadają aluminiową obudowę z wydzieloną częścią zaworową i są
używane do odpowietrzania substancji agresywnych lub do pracy w trudnych warunkach. 
Bardzo wytrzymała obudowa wytrzymuje najbardziej niesprzyjające warunki i optymalnie 
chroni system przed wnikaniem wody. Adsorbery te mogą posiadać do ok. 10 kg desykanta 
i uszczelki z FKM lub EPDM. Często są używane do ochrony SKYDROL, płynu hamulcowego 
DOT4 i cieczy hydraulicznych. Oprócz efektywnego osuszania, powietrze jest filtrowane z 
cząstek powyżej 3 μm.

Adsorbery MA-RV mogą być stosowane zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU w 
strefie II 2 G / D IIC T4. Nasycenie desykanta można obserwować przez okienko rewizyjne.

ME-RV

Adsorbery ME-RV posiadają obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej A4. Dzięki zawartości do 
5,2 kg desykanta, nadają się do odpowietrzania dużych zbiorników hydraulicznych na morzu, 
przekładni w przemyśle chemicznym oraz zbiorników magazynowych.
 
Adsorbery te mogą być stosowane zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU w strefie II 2 G / D
IIC T4 oraz zgodnie z kategorią korozyjności C5-M. Podczas pracy na przekładniach i agrega-
tach hydraulicznych na pokładach statków, oddzielna część zaworowa zabezpiecza desykant 
oraz olej przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem przez wodę w czasie kołysania. Adsorbery 
mają wymienne wypełnienie, a wymiana jest szybka i niedroga. Desykant i części zużywające 
się mogą być szybko zastąpione nowymi, a ochrona systemu przywrócona.

VG-D

Adsorbery GIEBEL serii VG-D służą do adsorpcji mgły olejowej. Dzięki połączeniu zabezpiec-
zenia przeciwrozbryzgowego, separatora mgły olejowej i dużej ilości węgla aktywnego po-
wietrze wypływające ze zbiorników hydraulicznych, przekładni i beczek jest oczyszczone, a 
środowisko jest chronione przed zanieczyszczeniem olejem.
 
Adsorbery VG-D stosuje się m.in. w turbo przekładniach, stanowiskach testowych i układach 
obiegowego smarowania olejem. Efektywna konstrukcja tych adsorberów zapobiega wydos-
tawaniu się zarówno większych jak i mniejszych aerozoli olejowych. Adsorbery te są jednora-
zowe i po nasyceniu (przebarwieniu białej warstwy) należy je wymienić. Wymiana adsorbera 
na nowy jest szybka i nieskomplikowana. Wielkość adsorbera dobierana jest na podstawie 
wielkości instalacji i ilości wydostających się zanieczyszczeń, tak aby zapewnić wysoką 
wydajność i długi czas eksploatacji adsorbera. 
 

MA-R 

Adsorbery z serii MA-R, wykonane w całości z aluminium, to wyjątkowo wytrzymałe od-
powietrzniki odwilżające, które ze względu na wysoką odporność znajdują zastosowanie 
również tam, gdzie należy chronić izocyjaniany, poliole, DOT4, SKYDROL, rozpuszczalniki lub
oleje przed wnikaniem wilgoci. Są często używane na beczkach 200 l i IBC 1000 l. Uszczelki 
mogą być wykonane z FKM lub EPDM. Adsorbery te mogą być stosowane zgodnie z dyrektywą 
ATEX 2014/34/EU w strefie II 2 G / D IIC T4.

Ponieważ seria MA-R to adsorbery z wymiennym wypełnieniem, inwestycja szybko się zwra-
ca. Desykant i części zużywające się można niedrogo wymienić. Postępujące nasycenie 
desykanta i zmianę koloru z pomarańczowego na zielony można obserwować przez okienko 
rewizyjne. Gdy żel krzemionkowy jest całkowicie zielony, należy go wymienić.

VG-R

Adsorbery GIEBEL serii VG-R to adsorbery mgły olejowej z wymiennym wypełnieniem. Dzięki
połączeniu zabezpieczenia przeciwrozbryzgowego, separatora mgły olejowej i dużej ilości 
węgla aktywnego powietrze wypływające ze zbiorników hydraulicznych, przekładni i beczek 
jest oczyszczone, a środowisko jest chronione przed zanieczyszczeniem olejem.

Stosuje się je m.in. w turbo przekładniach, stanowiskach testowych i układach obiegowego
smarowania olejem. Efektywna konstrukcja tych adsorberów zapobiega wydostawaniu się 
zarówno większych jak i mniejszych aerozoli olejowych. Adsorbery VG-R mają wymienne
złoże i mogą być niedrogo napełnione świeżym węglem aktywnym. Wielkość adsorbera do-
bierana jest na podstawie wielkości instalacji i ilości wydostających się zanieczyszczeń, tak
aby zapewnić wysoką wydajność i długi czas eksploatacji adsorbera.
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TB-RV

Adsorbery GIEBEL serii TB-RV są przeznaczone do wentylacji transformatorów. Składają się ze
stabilnej części zaworowej wykonanej z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym, oraz 
części adsorpcyjnej przeznaczonej do wielokrotnego napełniania. Konstrukcja części zawo-
rowej sprawia, że adsorbery te doskonale sprawdzają się w ekstremalnych warunkach o
dużym zapyleniu. 
 
Adsorbery w wersji wiszącej są dostępne z wszystkimi standardowymi połączeniami sto-
sowanymi w transformatorach. Zawory o dużym przekroju zapewniają minimalne straty 
ciśnienia, nawet przy wysokim natężeniu przepływu powietrza. Ponadto, seria ta zawiera
warstwę węgla aktywnego do separacji uciekającej mgły olejowej. Zapewnia to cykliczną 
samoregenerację, a tym samym bardzo długie okresy eksploatacji.

TM-RV

Adsorbery TM-RV posiadają obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej A4. Dzięki zawartości do 
5,0 kg desykanta, nadają się do odpowietrzania dużych transformatorów na morzu. 

Adsorbery te mogą być stosowane zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU w strefie II 2 G / D
IIC T4 oraz zgodnie z kategorią korozyjności C5-M. Podczas pracy na pokładach statków,
oddzielna część zaworowa zabezpiecza desykant oraz olej przed zanieczyszczeniem i 
uszkodzeniem przez wodę w czasie kołysania i deszczu. Adsorbery TM-RV są dostępne z
wszystkimi standardowymi połączeniami stosowanymi w transformatorach, a obsługa jest 
szybka i niedroga. Desykant i części zużywające się mogą być szybko zastąpione nowymi, a 
ochrona systemu przywrócona. 
 
 

MS-R

Adsorbery MS-R posiadają obudowę wykonaną ze stali nierdzewnej A4 i mogą - przy
wypełnieniu 50 lub 150 kg desykanta - wchłonąć z powietrza do 20 lub 60 l wody. Dzięki temu 
charakteryzują się długimi czasami eksploatacji i mogą wydajnie wentylować duże zbiorniki 
magazynowe, nawet w zastosowaniach morskich.
 
Adsorbery te mogą być stosowane zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU w strefie II 2 G / D
IIC T4 oraz zgodnie z kategorią korozyjności C5-M. Nasycony żel krzemionkowy można szybko
usunąć przez dwa duże otwory i zastąpić świeżym żelem. W połączeniu z adapterem odde-
chowym i zaworami adsorber ten daje możliwość pełnej kontroli nad przepływem powietrza 
do i ze zbiornika. Zoptymalizowana konstrukcja pozwala na szybką i tanią obsługę tych ad-
sorberów. Desykant i części zużywające się mogą być szybko zastąpione nowymi, a ochrona 
systemu przywrócona.

ES-R

Adsorbery serii ES-R są przeznaczone do stosowania w zamkniętych przestrzeniach, do 
zabezpieczenia zawartości przed niekorzystnym wpływem wilgoci (np. w rozdzielniach, ser-
werowniach, gablotach i pojemnikach do przechowywania wyrobów wrażliwych na wilgoć). 
Zmiana koloru wskazuje na nasycenie desykanta i konieczność jego regeneracji lub
wymiany.

Podział adsorberów według obszarów zastosowań
Dowiedz się, który typ adsorbera najlepiej spełni twoje wymagania. Zeskanuj kod QR lub użyj linku: 
https://giebel-adsorber.com/applications/. 
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Zrównoważony rozwój.
Dokładnie przemyślane.

1. Wielokrotnego użytku
Aby w jak największym stopniu ograniczyć ilość odpadów z tworzyw sztuc-
znych, używamy ponownie wykorzystane kasety adsorpcyjne.

2. Długi czas pracy 
Nasze typoszeregi adsorberów z aluminium i stali nierdzewnej są idealne 
do długotrwałego użytkowania - nawet w trudnych warunkach.

3. Wielokrotne napełnianie
Dzięki gotowym zestawom części zamiennych, w naszych adsorberach 
wielokrotnego napełniania możesz wymieniać tylko te części które się 
zużywają.

4. Możliwość regeneracji
Żel krzemionkowy stosowany w 
naszych adsorberach może być 
regenerowany – w 120°C, w 
zwykłym piecu.
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Akcesoria.
Do montażu, monitoringu, zabezpieczenia i odpowietrzenia..

Adaptery kołnierzowe
do montażu na zbiornikach hydraulicznych

Czujnik
do monitorowania stanu filtra

Pokrywy IBC
do montażu na zbiornikach IBC

Lance ssące
do podłączenia pompy i filtra bocznikowego do
systemu hydraulicznego oraz łatwego odpompo-
wania substancji z dna beczki

Adaptery do napełniania
do łatwego uzupełniania oleju w agregacie
hydraulicznym lub przekładni

Separator oleju
do urządzeń o dużej emisji mgły olejowej, dla
zabezpieczenia adsorbera przed zanieczyszcze-
niem kroplami oleju

Uchwyty montażowe
do montażu adsorberów na ścianie

Adaptery ciśnieniowe
do montażu adsorberów na urządzeniach z
nadciśnieniem w zbiorniku hydraulicznym: 0,03
lub 0,3 lub 0,5 bara

Systemy odpowietrzające
do napełniania zbiorników bez recyrkulacji gazu

Adaptery montażowe
do montażu adsorberów na poziomych
beczkach, lub w przypadku ograniczonej
dostępności

Adaptery zabezpieczające 
przekazujące sygnał optyczny lub elektroniczny
przy zbyt dużym podciśnieniu

Kaptury ochronne
do zabezpieczenia adsorberów w wyjątkowo
trudnych warunkach, np. kopalniach lub na
morzu
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Mufy i redukcje
do ułatwienia montażu

Rozwiązania specjalne.
Adsorbery i akcesoria specjalnie dopasowane do twoich potrzeb.

Każda instalacja jest inna - wiemy o tym. Jako specjaliści w zakresie odpowietrzników odwilżających i separatorów mgły olejowej,
wykorzystujemy naszą wiedzę i wieloletnie doświadczenie w branży, aby chronić procesy przed wilgocią, mgłą olejową lub innymi
zanieczyszczeniami. Jeśli nasze standardowe adsorbery i akcesoria nie pasują do Twojej instalacji, opracowujemy specjalne rozwiązania.

Więcej informacji i szczegóły techniczne
Dowiedz się jak udoskonalić swój adsorber przy pomocy nas-
zych akcesoriów. Zeskanuj kod QR lub użyj linku:
https://giebel-adsorber.com/accessories-desiccants/. 
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Desykanty.
Serce naszych adsorberów.

Żel krzemionkowy

Żel krzemionkowy (zwany także silikażelem) jest najczęściej stosowanym środkiem suszącym w odpowietrznikach odwilżających. 
Składa się w 99% z ditlenku krzemu (SiO2). Ze względu na dużą porowatość, żel krzemionkowy o wąskich porach ma powierzchnię 
wewnętrzną osiągającą 850 m²/g. Otwory w kształcie lejka o średnicy od około 2 do 12,5 nm pozwalają na wiązanie cząsteczek wody 
w kilku warstwach (kondensacja kapilarna). Zjawisko to jest przyczyną bardzo wysokiej zdolności pochłaniania wody przez ten adsor-
bent. Ze względu na bardzo silną hydrofilowość (zdolność przyciągania substancji polarnych, takich jak woda) oraz łatwą regenerację 
poprzez podniesienie temperatury do ok. 120°C, jest chętnie stosowany jako środek suszący.
 
Żel krzemionkowy wykazuje doskonałą chłonność i adsorbuje duże ilości wody z powietrza, zwłaszcza przy wilgotności względnej ok. 
70% RH.
 
Żel krzemionkowy pomarańczowo-zielony ma wyraźny kolorowy wskaźnik nasycenia. Zmiana koloru z pomarańczowego na zielony 
następuje przy nasyceniu wodą ok. 15 do 20%. 

Żel krzemionkowy pomarańczowo-bezbarwny ma słabiej widoczny wskaźnik nasycenia. Żel ten odbarwia się przy wyższym nasyce-
niu, ok. 20-25%.
 
Biały żel krzemionkowy nie ma kolorowego wskaźnika nasycenia.
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Sito molekularne

Sita molekularne to desykanty o bardzo specyfic-
znych właściwościach. Są to syntetycznie produ-
kowane glinokrzemiany. Rozróżnia się je na pods-
tawie struktury sieci krystalicznej, co ma związek z 
różnicami w wielkości porów.

Zeolity typu A zawierają sód w swojej sieci krystalic-
znej, a średnica porów wynosi około. 0,4 nm (pory 
4A).

Zeolity o strukturze X mają średnicę porów 0,9 nm 
(9A). Stała struktura sieci krystalicznych pozwala na 
uzyskanie bardzo dużej powierzchni wewnętrznej, 
osiągającej 1000 m²/g. Powoduje to, w połączeniu z 
wysokimi wartościami sił elektrostatycznych, że te 
sita molekularne idealnie nadają się do osuszania 
powietrza.

Nawet przy niskiej wilgotności względnej sita mole-
kularne osiągają wyższą zdolność absorpcji. Dzięki 
temu są w stanie bardzo mocno osuszyć powietrze. 
To sprawia, że ich zastosowanie ma sens wszędzie 
tam, gdzie stopień osuszenia jest decydującym kry-
terium wyboru.

Maksymalna chłonność w całkowicie nasyconym 
środowisku wynosi ok. 23% (sito molekularne 4A) aż 
do 27% (sito molekularne 13X). Sita molekularne nie 
posiadają kolorowego wskaźnika nasycenia

Temperatura regeneracji sita molekularnego wynosi 
300°C.

Węgiel aktywny

Węgiel aktywny to produkt węglowy o strukturze porowatej 
(objętość porów > 0,2 cm³/g) i dużej powierzchni wewnętrznej 
(> 400 m²/g). Pory wychwytujące cząsteczki mają średnicę od 0,3 
nm do kilku tysięcy nanometrów.

Powierzchnia węgla aktywnego jest zasadniczo niepolarna, a co za 
tym idzie hydrofobowa i organofilowa. Im słabiej rozpuszczalna w
wodzie jest substancja, tym lepiej jest adsorbowana. Powierzchnia 
węgla aktywnego wykazuje powinowactwo do substancji organic-
znych, takich jak kwasy tłuszczowe, alkohole i estry.

Ze względu na hydrofobowy charakter powierzchni, adsorpcja 
pary wodnej przy niskich stężeniach jest bardzo niska. Dopiero 
przy wyższych stężeniach (większej wilgotności) nasycenie wodą 
gwałtownie wzrasta. Z tego powodu węgiel aktywny nadaje się do
oczyszczania wilgotnych gazów i powietrza. Wykorzystywany jest 
między innymi w odpowietrznikach odwilżających do agregatów
hydraulicznych, w dygestoriach czy nawet maskach ochronnych.

Potrzebujesz więcej informacji? 
Dowiedz się więcej na temat desykantów. Zeskanuj kod QR lub użyj linku: 

https://giebel-adsorber.com/accessories-desiccants/
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Agregaty hydrauliczne.
Adsorbery dopasowane do twojej instalacji.

Różne połączenia
BSP, NPT, metryczne, 

Slipfit

GIEBEL oferuje szeroką gamę adsorberów zaprojekt-
owanych specjalnie do agregatów hydraulicznych. 
Są dostępne z zaworami i bez, z uszczelkami FKM lub 
EPDM, zgodnie z ATEX 2014, do użytku wewnątrz, na 
zewnątrz i na morzu oraz jako wersje jednorazowe lub 
do wielokrotnego napełniania.

Dzielą się na adsorbery do osuszania powietrza i adsor-
bery do separacji zanieczyszczeń. 

Adsorbery do osuszania powietrza wlotowego
Pojemność zbiornika / przepływ powietrza

0 - 50 l (do 10 l/min - max. 30 l/min)
50 - 100 l (do 20 l/min - max. 100 l/min)
100 - 400 l (do 40 l/min - max. 260 l/min)
400 - 800 l (do 80 l/min - max. 490 l/min)
800 - 1800 l (do 110 l/min - max. 610 l/min)
1800 - 3600 l (do 160 l/min - max. 930 l/min)
3600 - 5400 l (do 210 l/min - max. 1250 l/min)

Adsorbery do separacji zanieczyszczeń
Pojemność zbiornika / przepływ powietrza

0 - 50 l (do 10 l/min - max. 30 l/min)
50 - 100 l (do 20 l/min - max. 100 l/min)
100 - 400 l (do 40 l/min - max. 260 l/min)
400 - 800 l (do 80 l/min - max. 490 l/min)
800 - 1800 l (do 110 l/min - max. 610 l/min)
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Działanie adsorbera na 
agregacie hydraulicznym

1 2

3 4

1.  Adsorber zamontowany na agregacie hydraulicznym. 
Otaczające powietrze jest wilgotne.

2. Zbiornik oleju hydraulicznego jest opróżniany. Poziom 
oleju obniża się, a ciśnienie jest wyrównywane powietrzem 
z otoczenia. Adsorber osusza powietrze nawet do 2% RH 
(średnio 10% RH).

3.  Olej jest pompowany z powrotem do zbiornika. Poziom 
oleju się podnosi, ciśnienie jest wyrównywane suchym po-
wietrzem wylotowym.

4.  Powietrze wewnątrz systemu zawsze pozostaje suche. 
Nawet gdy otaczające powietrze ochładza się poniżej 
punktu rosy, w zbiorniku nie występuje kondensacja.

Potrzebujesz więcej informacji?
Dowiedz się więcej na temat adsorberów do agregatów hydraulicznych. 

Zeskanuj kod QR lub użyj linku: 
https://giebel-adsorber.com/applications/hydraulic-power-packs/

VV-D VV-DV VV-R VV-RV MA-RV ME-RV

VG-D VG-R

Adsorbery przeznaczone do 
agregatów hydraulicznych
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Przekładnie.
Adsorbery dopasowane do twojej instalacji.

Różne połączenia
BSP, NPT, metryczne, 

Slipfit

GIEBEL oferuje szeroką gamę adsorberów zaprojekt-
owanych specjalnie do przekładni. Są dostępne z 
zaworami i bez, z uszczelkami FKM lub EPDM, zgodnie z 
ATEX 2014, do użytku wewnątrz, na zewnątrz i na morzu 
oraz jako wersje jednorazowe lub do wielokrotnego 
napełniania.

Dzielą się na adsorbery do osuszania powietrza i adsor-
bery do separacji zanieczyszczeń.

Adsorbery do osuszania powietrza wlotowego
Objętość oleju i powietrza

0 - 10 l 
10 - 100 l
100 - 400 l
400 - 1200 l
1200 - 2400 l
2400 - ... l

Adsorbery do separacji zanieczyszczeń
Objętość oleju i powietrza

0 - 10 l
10 - 100 l
100 - 400 l
400 - 1200 l
1200 - 2400 l 
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Działanie adsorbera na 
przekładni

2

3 4

1 1.  Adsorber zamontowany na przekładni. Otaczające po-
wietrze jest wilgotne.

2.  Przekładnia stygnie. Poziom oleju obniża się, a ciśnienie 
jest wyrównywane powietrzem z otoczenia. Adsorber 
osusza powietrze nawet do 2% RH (średnio 10% RH).

3. Przekładnia rozgrzewa się. Poziom oleju się podnosi, 
ciśnienie jest wyrównywane suchym powietrzem wyloto-
wym.

4.   Powietrze wewnątrz systemu zawsze pozostaje suche. 
Nawet gdy otaczające powietrze ochładza się poniżej 
punktu rosy, w przekładni nie występuje kondensacja.

Potrzebujesz więcej informacji?
Dowiedz się więcej na temat adsorberów do

przekładni. Zeskanuj kod QR lub użyj linku: 
https://giebel-adsorber.com/applications/gears/

VV-D VV-DV VV-R VV-RV MA-RV ME-RV

VG-D VG-R

Adsorbery przeznaczone 
do przekładni
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Zbiorniki magazynowe.
Adsorbery dopasowane do twojej instalacji.

Różne połączenia
BSP, NPT, metryczne, 

Slipfit

GIEBEL oferuje szeroką gamę adsorberów zaprojekt-
owanych specjalnie do zbiorników magazynowych. 
Są dostępne z zaworami i bez, z uszczelkami FKM lub 
EPDM, zgodnie z ATEX 2014, do użytku wewnątrz, na 
zewnątrz i na morzu oraz jako wersje jednorazowe lub 
do wielokrotnego napełniania.

Adsorbery do osuszania powietrza wlotowego
Objętość zbiornika

1 - 5 m³ (osuszenie ok. 65 m³)
5 - 30 m³ (osuszenie ok. 130 m³)
30 - 60 m³ (osuszenie ok. 175 m³)
60 - ... m³ (osuszenie ok. 2125 m³)
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Działanie adsorbera na 
zbiorniku magazynowym

1 2

3 4

1.   Adsorber zamontowany na zbiorniku. Otaczające powie-
trze jest wilgotne..

2.  Gdy medium jest pobierane ze zbiornika, poziom obniża 
się, a ciśnienie jest wyrównywane powietrzem z otoczenia. 
Adsorber osusza powietrze nawet do 2% RH (średnio 10% 
RH).

3.  Gdy zbiornik jest napełniany, poziom się podnosi, a 
ciśnienie jest wyrównywane suchym powietrzem wyloto-
wym.

4.  Powietrze wewnątrz systemu zawsze pozostaje suche. 
Nawet gdy otaczające powietrze ochładza się poniżej 
punktu rosy, w zbiorniku nie występuje kondensacja.

Potrzebujesz więcej informacji?
Dowiedz się więcej na temat adsorberów do

zbiorników magazynowych. Zeskanuj kod QR lub użyj linku: 
https://giebel-adsorber.com/applications/storage-tanks/

VV-DV VV-RV MA-RV MS-R

Adsorbery przeznaczone 
do zbiorników magazyno-

wych
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Beczki i IBC.
Adsorbery dopasowane do twojej instalacji.

Różne połączenia
BSP, NPT, metryczne, 

Slipfit

GIEBEL oferuje szeroką gamę adsorberów zaprojekt-
owanych specjalnie do beczek i IBC. Są dostępne z 
zaworami i bez, z uszczelkami FKM lub EPDM, zgodnie z 
ATEX 2014, do użytku wewnątrz i na zewnątrz oraz jako 
wersje jednorazowe lub do wielokrotnego napełniania.

Dzielą się na adsorbery do osuszania powietrza i adsor-
bery do separacji zanieczyszczeń.

Adsorbery do osuszania powietrza wlotowego
Objętość pojemnika

Beczka 60 l (max. 145 opróżnień) 
Beczka 200 l (max. 110 opróżnień)
IBC 1000 l (max. 22 opróżnienia)
IBC 1000 l (max. 35 opróżnień)

Adsorbery do separacji zanieczyszczeń
Objętość pojemnika

Beczka 60 l (max. 145 opróżnień) 
Beczka 200 l (max. 110 opróżnień)
IBC 1000 l (max. 35 opróżnień)
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Działanie adsorbera na 
beczce i IBC

1 2

3

1.  Adsorber zamontowany na IBC.

2.  Otaczające powietrze jest wilgotne. Gdy medium jest 
pobierane z IBC, poziom obniża się, a ciśnienie jest wyrów-
nywane powietrzem z otoczenia. Adsorber osusza powie-
trze nawet do 2% RH (średnio 10% RH).

3.  Wilgoć jest wiązana przez desykant w adsorberze. Woda 
nie przedostaje się do pojemnika i nie zanieczyszcza prze-
chowywanej substancji.

Potrzebujesz więcej informacji?
Dowiedz się więcej na temat adsorberów do
beczek i IBC. Zeskanuj kod QR lub użyj linku: 

https://giebel-adsorber.com/applications/barrels-ibc/

VV-D VV-R MA-R VG-D VG-R

Adsorbery przeznaczone 
do beczek i IBC
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Transformatory.
Adsorbery dopasowane do twojej instalacji.

Różne połączenia
DIN42562, DIN42567A

DIN42567B, DIN42567C
GIEBEL oferuje szeroką gamę adsorberów za-
projektowanych specjalnie do transformatorów. 
Są dostępne jako wiszące lub stojące, zgodnie z 
ATEX 2014, do użytku wewnątrz, na zewnątrz i na 
morzu oraz jako wersje jednorazowe lub do wielo-
krotnego napełniania.

Adsorbery do osuszania powietrza wlotowego
Moc / objętość oleju

0 – 5 MVA (do ok. 2.500 l oleju)
5 – 10 MVA (do ok. 5.000 l oleju)
10 – 30 MVA (do ok. 15.000 l oleju)
30 – 60 MVA (do ok. 30.000 l oleju)
60 – 100 MVA (do ok. 50.000 l oleju)
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Działanie adsorbera na 
transformatorze

1 2

3 4

1.  Adsorber zamontowany na transformatorze. Otaczające 
powietrze jest wilgotne.

2.  Transformator stygnie. Poziom oleju obniża się, a 
ciśnienie jest wyrównywane powietrzem z otoczenia. Ad-
sorber osusza powietrze nawet do 2% RH (średnio 10% 
RH).

3.  Transformator rozgrzewa się. Poziom oleju się podnosi, 
ciśnienie jest wyrównywane suchym powietrzem
wylotowym.

4.  Powietrze wewnątrz systemu zawsze pozostaje suche. 
Nawet gdy otaczające powietrze ochładza się poniżej 
punktu rosy, w transformatorze nie występuje kondensac-
ja. Olej izolacyjny jest zabezpieczony przed dostawaniem 
się wody.

Potrzebujesz więcej informacji?
Dowiedz się więcej na temat adsorberów do transformatorów. 

Zeskanuj kod QR lub użyj linku: 
https://giebel-adsorber.com/applications/transformers/

TB-RV TM-RV

Adsorbery przeznaczone 
do transformatorów
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Usługi.
Nasze usługi w skrócie.

Send & Refresh

Już podczas projektowania naszych adsorberów GIEBEL dążymy 
do ograniczenia ilości odpadów. Obejmuje to wielokrotne wy-
korzystywanie tych elementów adsorbera, które mają długą 
żywotność (na przykład obudowy). Kasety adsorpcyjne oznac-
zone symbolem Send & Refresh można do nas zwrócić. Zre-
generujemy adsorber za cenę pakietu części zamiennych – to 
oszczędne rozwiązanie, chroniące środowisko.
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Testy

Inspekcja i zalecenia: Nie jesteś pewien, czy twój adsorber 
działa prawidłowo?

Może się zdarzyć, że…

… adsorber nie jest w pełni nasycony i może pracować.
… wydostająca się mgła olejowa oblepia żel krzemionkowy i 
należy zastosować inny model.
… zastosowany adsorber jest za mały i nie może osiągnąć 
zakładanego czasu pracy.
… przecieki zakłócają pracę należy podjąć dodatkowe działania 
związane z instalacją.

Badając adsorber, regenerując desykant i sprawdzając 
prawidłowość pracy, możemy wyciągnąć wnioski i przedstawić 
zalecenia dotyczące usprawnienia systemu.

Personalizacja

Kasety adsorpcyjne w kolorach twojej firmy i z nadrukowanym 
twoim logo – produkujemy spersonalizowane odpowietrzniki 
odwilżające i separatory mgły olejowej.

Jest to szczególnie wygodne, jeśli odsprzedajesz nasze adsor-
bery pod swoją marką i nie chcesz ujawniać producenta.

Personalizacja, oprócz adsorberów, może obejmować również 
opakowania.

Potrzebujesz więcej informacji?
Dowiedz się więcej na temat naszych usług.

Zeskanuj kod QR lub użyj linku: 
https://giebel-adsorber.com/services/ 
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IPB Consulting Piotr Długosz

tel. (+48) 885 104 008
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