
ultra-alta pureza
secadores de ar comprimido
capacidade: 3 -1110 scfm (5 -1900 Nm3/hr)
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limpo e seco

O ar comprimido limpo e seco é essencial em todas
as operações de fabricação e processamento
eficientes e lucrativas em todo o mundo. A vasta
experiência das soluções nano-purificação inclui
aplicações de alimentos, bebidas, química,
laboratório, medicina e gás natural.

O n-psi entende suas necessidades e criou a nano
gama de produtos de purificação de ar comprimido
e gás de alto desempenho e economia de energia
para fornecer ar comprimido limpo e seco e gases a
um preço acessível com confiabilidade inigualável.

design

Nossa equipe experiente de
engenheiros de design são
especialistas líderes mundiais no
design de produtos de tratamento
de ar comprimido industriais
novos e exclusivos e secadores de
ar comprimido.

pesquisa&desenvolvimento

Um elemento central de nossas
capacidades - fundado em décadas
cumulativas de experiência em
engenharia prática - nossa equipedeP &
D está continuamente procurando
melhordesempenho econfiabilidade.

produção

Os secadores de ar comprimido de
pureza ultra alta são fabricados em
nosso estado da técnica para os mais
altos padrões de qualidade de
construção para garantir a
confiabilidade do equipamento e altos
níveisdedesempenho.

ultra-alta pureza
secadores de ar comprimido

Tecnologia de ponta e mais de 100 anos de experiência ... soluções de nano-purificação, seu fornecedor de
classe mundial de soluções de gás e ar comprimido de última geração para a indústria.

Nosso compromisso com a n-psi é trabalhar junto com nossos clientes e oferecer soluções únicas com
produtos de alta qualidade para resolver seus desafios específicos.

Uma riqueza de experiência e produtos de ponta são apenas uma parte da equação. O n-psi percebe que o
serviço ao cliente de classe mundial é o componente mais importante para qualquer negócio bem-sucedido.

Experiência. Cliente. Serviço ... n-psi
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nano D1|2|3 secadores de ar comprimido

benefícios–ganhe mais com seu dinheiro

performance garantida

• os nano secadores foram 100% de função e o desempenho foi 

testado na fábrica para garantir o mais alto padrão de 
desempenho, proporcionando pureza de ar comprimido de 

acordo com ISO8573: 1 

- 2001, sujeira Classe 2 (1 mícron) e água Classe 2 (ponto de 

condensação de pressão de -40 °F)

operação confiável

• remoção de umidade de alta eficiência e operação confiável 
com válvulas solenoides controladas por PLC

• O limitador de fluxo volumétrico integral evita o 

transbordamento garantindo um desempenho constante do 
ponto de orvalho 

depressurizaçãosilenciosa 

• silenciadores de ar de escape únicos reduzem 

significativamente os níveis de ruído

design para poupar energia

• separador de entrada integrado (somente D1) e filtração de 
saída elimina a necessidade de filtros externos 

• o design avançado limita a regeneração do uso de ar de purga 

para aproximadamente 15%

• a opção de monitoramento do ponto de orvalho que 
economiza energia pode economizar até 60% durante a 
redução da carga de umidade da entrada

controle PLCe display digital

• uma exibição digital clara fornece uma visão completa dos 
dados de operação e monitoramento do PLC 

Construção de alta qualidade

• 100% testado quanto a vazamentos, operação adequada e 
desempenho do ponto de orvalho 

fácil de instalar design poupa espaço 

• fácil de instalar e pronto para uso, os pacotes D1 e D2 incluem 
um cabo de alimentação e suportes de montagem para 
montagem em piso ou parede

• o design compacto permite a instalação em espaços muito 
pequenos para um secador tradicional

fácil manutenção

• os cartuchos patenteados, filtro combinado e dessecante (D1 e 
D2) podem ser atendidos em menos de 15 minutos

• separador de entrada integrado (somente D1) e filtração de 
saída 

• kits de serviço convenientes para manutenção fácil e eficiente 

• silenciadores de ar de escape integrados não requerem 
manutenção ou substituição

O ar comprimido limpo e seco é facilmente alcançado com secadores de ar comprimido de 
ultra alta pureza nano.

confiabilidade que os secadores da nano fornecem:

• mais para seu dinheiro – tudo o que énecessário para instalação estana caixa

• proteção de umidade epartículas do seu processo de produção

• custos mais baixos do ciclo de vida - baixos custos de energia e manutenção simplificada

• construído no monitoramento do ponto deorvalho (opcional)

• economia deespaço -modelos até177 scfm podemser facilmente montados na parede

• operação silenciosa e tranquila

• flui de 3 a1110 scfm a100 psig de pressão de operação

• paz deespírito - oproduto mais confiável do seu tipo

Projetado para uso na sala do compressor, no ponto de aplicação ou integrado em seu
equipamento original, os nano secadores são uma solução eficaz para os problemas
causados pelo ar comprimido contaminado.

a confiança e construída em… apoiopornossagarantiadeprodutode5anos*

* standard two year warranty extends to five years automatically with addition of the -ES (energy saving dew point control) option on all D1|2|3 
dryers.



nano secadores – D1 & D2 em  detalhe

filtro patenteado combinado& cartucho dessecante

• construído no separador de água de entrada (somente D1) elimina o custo e queda de pressão 

de instalar um filtro de entrada separado em pequenas aplicações de compressor sem  óleo*

• filtração de dessecante e de saída são integrados em um único cartucho (elimina o custo e a 

queda de pressão da instalação de filtros separados)

• dessecante preenchido com alta densidade fornece capacidade máxima de adsorção

• os cartuchos fáceis de substituir simplificam os requisitos de manutenção

operação controlada por PLC

• o secador é operado por um sistema de controle PLC robusto e confiável que oferece recursos 

valiosos, incluindo indicadores de "energia on", "horas executadas" e "serviço exigido“

• A retenção de memória incorporada no PLC permite que o controlador pegue onde ele deixou no 

ciclo de secagem, garantindo consistentemente um ar limpo e seco a jusante 

• a sincronização do compressor é uma característica de economia de energia padrão que inicia e 

para o secador com um sinal do compressor ou equipamento de ponto de uso para eliminar a 

perda de purga quando a secagem não é necessária

poupando energia opção de controle de ponto de orvalho

• com esta opção, um sensor de ponto de orvalho é incorporado no 

secador fornecendo o máximo em economia de energia

• o ponto de orvalho da saída é monitorado constantemente 
permitindo que o tempo do ciclo seja ajustado dependendo da 

carga de umidade real - economizando o ar de purga valioso 

• o ponto de condensação é convenientemente exibido no PLC

• A opção -ES reduz a atuação da válvula aumentando a vida útil e inclui uma 
garantia de validade de 5 anos estendida 

instalação no chão ou na parede
• pode ser montado no chão ou na parede - simplesmente girando os pés 90 °

desempenho ótimo do ponto de orvalho
• os secadores são fornecidos como padrão para um ponto de orvalho de -40 °F. 

Pontos de orvalho opcionais de -4 °F a -94 °F estão disponíveis 

• velocidade do ar e, portanto, tempo de contato do ar para dessecar, é 
cuidadosamente controlado por meio de um dispositivo de manutenção da pressão 
para garantir o melhor desempenho do ponto de condensação 

vazão e pressão constante
• apressão é igualada antes de mudar as colunas para garantir ar comprimido 

ininterrupto e pressão de ar consistente. A igualação também garante uma longa 
vida dessecante devido ao atrito minimizado do dessecante 

performancedas válvulas muito confiável
• o NDL 010 a 050 usa válvulas de esfera e duas válvulas solenoides operadas por 

piloto para desempenho comprovado e confiabilidade

• NDL 060 a 090, use quatro válvulas de solenoide operadas por piloto 

• o NDL 100 a 130 usa duas válvulas de fluxo coaxial integradas para entrada de ar e 
duas válvulas solenóides operadas por piloto para escape

proteção máxima à corrosão
• colunas de alumínio de alta resistência são alocromadas, em seguida revestidas a pó 

externamente para fornecer proteção máxima para ambientes corrosivos 

YEAR

WARRANTY

* applies to the D1 only. For oil flooded compressors, an upstream coalescing inlet filter is required
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Estes secadores avançados usam o princípio de adsorção 
do balanço de pressão para secar eficientemente o ar 
comprimido. Eles usam uma configuração de torre gêmea 
sem calor (veja o diagrama oposta) alojada em um design 
modular. Cada coluna contém um cartucho dessecante 
único (e patenteado) que incorpora um separador de 
entrada (somente D1) e filtração de saída.

O ar úmido do pós-arrefecedor do compressor entra no 
secador e é direcionado para a coluna A.
D1 apenas: Líquidos em massa (água) e partículas são 
removidos pelo separador na entrada do cartucho. A água 
é mantida dentro do secador até que a coluna seja 
regenerada, quando será ventilada para a atmosfera, pois 
esta é despressurizada.

D1 & D2: o ar passa pelo leito dessecante onde o vapor de 
umidade é adsorvido. Em seguida, o ar seco passa por um 
filtro de partículas que retém quaisquer partículas 
dessecantes (<1 micron / ISO8573.1 classe 2 para poeira).

Simultaneamente, uma pequena quantidade de ar seco é 
contrabalançada através do cartucho B e esgotada para a 
atmosfera, removendo a umidade e regenerando o 
dessecante.

O secador é controlado por um PLC que troca 
periodicamente as válvulas de solenóide, reverter a função 
de cada coluna e, portanto, garantir o fornecimento 
contínuo de ar seco.

Digitalize esta tag com o seu dispositivo móvel para baixar 
um documento técnico descrevendo as 
limitações de desempenho de secadores 
dessecantes típicos da torre gêmea e como 
o design exclusivo do nano D1 | 2 | 3 os 
supera para proporcionar uma desidratação 
efetiva e eficiente do ar comprimido

PLC controls with clear textdisplayunique patented cartridgedesign

flexible piping & installationoptions mount on the floor or thewall

A



secadores nano – D3 emdetalhe

dessecante combinado& coluna de pós filtro

• colunas de dessecante cheias de alta densidade fornecem capacidade máxima 
de adsorção 

• construído após o filtro garante qualidade de ar a jusante confiável 

operação controlada por PLC

• confiável O secador é operado por um sistema de controle PLC robusto e 
confiável, oferecendo recursos valiosos, incluindo indicadores de "energia 
elétrica", "horas executadas" e "serviço exigido"

• a retenção de memória incorporada no PLC permite que o controlador pegue 
onde ele deixou no ciclo de secagem, garantindo consistentemente um ar limpo 
e seco a jusante

• a sincronização do compressor é uma característica de economia de energia 
padrão que inicia e para o secador com um sinal do compressor ou 
equipamento de ponto de uso para eliminar a perda de purga quando a 
secagem não é necessária

poupando energiacontrolede ponto de orvalho

• Com esta opção, um sensor de ponto de condensação é incorporado no secador 
fornecendo a máximo em poupança de energia

• o ponto de orvalho da saída é monitorado

constantemente permitindo que o tempo de ciclo seja

ajustado dependendo da carga de umidade real

economizando ar de purga valioso

• o ponto de condensação é convenientemente exibido no

PLC

• a opção -ES reduz a atuação da válvula aumentando a

vida útil e inclui uma garantia de validade de 5 anos

estendida

• os secadores são fornecidos como padrão para um ponto de orvalho de -40 °

F. Pontos de orvalho opcionais de -4 ° F a -94 ° F estão disponíveis

vazão e pressão constante
• a pressão é igualada antes de mudar as colunas para garantir ar comprimido

ininterrupto e pressão de ar consistente. A igualação também garante uma

longa vida dessecante devido ao atrito minimizado do dessecante

silenciador de dois estágios de manutenção

• o ar de exaustão é direcionado para câmaras perfuradas alojadas dentro do

coletor inferior eliminando silenciadores externos. O ar é então dirigido sob o

secador longe de operadores e trilhas na sala de compressores

máxima proteção contra corrosão

• colunas de alumínio de alta resistência são primeiro alocromadas e, em

seguida, revestidas em pó externamente para fornecer proteção máxima para

ambientes corrosivos

PLC controller with clear textdisplay high density filled desiccant columns

YEAR

WARRANTY



performance sistema

a flexibilidade é construída diretamente
Criamos o D3 com a simplicidade do serviço em mente. Como
padrão, as colunas são de alta densidade preenchidas e
incluem um filtro embutido para qualidade de ar a jusante
confiável. Para uma maior facilidade de serviço, os cartuchos de
filtro dessecante / posterior pré-montados e pré-montados
estão disponíveis como uma opção de economia de tempo.

performance das válvulas de alta confiança
O ar de entrada, escape e saída são controlados usando
válvulas de fluxo coaxial integradas nos colectores superior e
inferior. As válvulas fornecem capacidade de fluxo irrestrito e
são projetadas para durabilidade, facilidade de manutenção e
longa vida útil.

www.n-psi.com



Especificações& tamanhos

dryer model
inlet&  
outlet

rated  
flow(2)

dimension
s  
(inches)

approx
.  
weight

recommende
d  pre filter
(3)

NPT(f)(1) scfm Nm3/h A B C lbs part no.

D1

NDL010 3/8”  (1) 3 5.1 17 9 10 18 NF 0008M01

NDL020 3/8”  (1) 5 8.5 17 9 10 18 NF 0008M01

NDL030 3/8”  (1) 10 17 25 9 10 28 NF 0015M01

NDL040 3/8”  (1) 15 26 35 9 13 36 NF 0015M01

NDL050 ½”(1) 24 41 43 9 13 43 NF 0025M01

D2

NDL060 1” 34 58 30 17 13 88 NF 0090M01

NDL070 1” 41 70 30 17 13 88 NF 0090M01

NDL080 1” 53 90 36 17 13 119 NF 0090M01

NDL090 1” 66 112 36 17 13 119 NF 0090M01

NDL100 1” 88 150 43 17 13 141 NF 0090M01

NDL110 1” 106 180 49 17 13 172 NF 0135M01

NDL120 1” 132 224 59 17 13 209 NF 0175M01

NDL130 1” 177 301 72 17 13 262 NF 0175M01

D3

NDL2110 2” 212 360 47 12 25 366 NF 0450M01

NDL2120 2” 276 469 57 12 25 441 NF 0450M01

NDL2130 2” 400 680 70 12 25 547 NF 0450M01

NDL3130 2” 560 951 70 12 31 778 NF 0700M01

NDL4130 2½” 750 1274 70 12 38 1010 NF 0850M01

NDL6120 2½” 828 1407 57 12 51 1155 NF 0850M01

NDL6130 2½” 1110 1886 70 12 51 1473 NF 1250M01

specifications standard optional

maximum particle size (ISO class) (4) class 2 (1 micron) class 1 (0.01 micron)

maximum water content (ISO class) (4) class 2 (-40oF pdp) class 1 (-94oF) & class 3 (-4oF)

minimum operating pressure 58psig -

maximum operatingpressure 145 or 232 psig (5) consult factory

recommended operating temp range 50 to 100oF (6) -

design operating temperature range 50 to122oF(6) -

power supply requirements 100to240VAC/ 50or60Hz -

pressure correction factors (7)

inlet air pressure(psig) 60 75 90 100 115 130 145 160 175 190 205 235

correctionfactor 0.63 0.75 0.88 1 1.13 1.25 1.38 1.50 1.63 1.75 1.88 2.13

NDL 010 to 130

B C

NDL 2110 to 6130

B C

(1) NDL 010 to 050 have push to connect fittings on the inlet and outlet. All other models have NPT(F) threaded connections

(2) at inlet conditons of 100 psig and 100°F and a -40oF outlet pressure dew point. For all other conditions refer to the correction  
factors above

(3) recommended for all applications. Required when dryer is to be installed immediately downstream of an oil lubricated  
compressor. To order with a pre-filter add “-F” to the model number (i.e. NDL120-F)

(4) per ISO 8573.1:2001 (E)

(5) NDL 010 to 130 are 232 psig MAWP as standard. NDL 2110 to 6130 are145 psig MAWP as standard. Higherpressures available

(6) NDL 010 to 090 have a minimum recommendedoperating and design temperature of 40oF

(7) to be used as a rough guide only. All applications should be confirmed by n-psi. Contact support@n-psi.com

temperature & dew point correction factors (7)

inlet air temperature(oF) 75 100 104 113 122 pressure dew point (oF) -4 -40 -94

correctionfactor 1 1 0.97 0.88 0.73 correctionfactor 1.10 1.00 0.70

copyright nano-purification solutions  
publication referencen-psi-D123-03-us

nano-purification solutions tel: (704) 897-2182
11330 vanstorydrive fax: (704) 897-2183
huntersville, nc 28078 email: support@n-psi.com
usa web: www.n-psi.com
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