
 

 

Informacja prasowa 

Zużycie sprężonego powietrza zawsze pod kontrolą PI 080010 

Informacje dla dziennikarzy: 

Nowy czujnik przepływu AF1 firmy Bosch Rexroth zapewnia wiarygodny 
pomiar zużycia sprężonego powietrza w celu podniesienia efektywności  

 
Duży oświetlony wyświetlacz czujnika wskazuje przep ływ lub zużycie sprężonego powietrza w 
instalacji 

Czujniki przepływu serii AF1 wykonują pomiary przepływu i zużycia 
sprężonego powietrza w instalacji, podnosząc tym samym efektywność 
energetyczną układu pneumatycznego. Za pomocą pomiaru wykryte 
mogą być nieszczelności, które następnie w postaci sygnału 
ostrzegawczego są przekazywane do układu sterowania. Pozwala 
to na unikanie strat energii i redukcję kosztów.  

Czujniki przepływu serii AF1 umożliwiają ciągłe porównywanie wartości 
rzeczywistych z wartościami zadanymi w instalacji, odpowiednimi dla danego 
procesu. W ten sposób przepływy mogą być kontrolowane. Dzięki temu mogą 
być wcześnie rozpoznane większe nieszczelności i zużycie elementów 
prowadzące do zwiększonego zużycia sprężonego powietrza. Pokazuje 
to nieuzasadnione zwiększone zużycie sprężonego powietrza.  

 

Nowe czujniki AF1 dokonują pomiaru przepływu w oparciu o różnicę ciśnień 
pomiędzy dwoma wewnętrznymi punktami pomiarowymi. Mają one po dwa 
wyjścia przełączające PNP/NPN i jedno wyjście analogowe. Dla obu wyjść 
przełączających można, w prosty i intuicyjny sposób, zaprogramować punkty 
przełączania w odniesieniu do przepływu, zużycia sprężonego powietrza lub 
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ciśnienia. Wyjście analogowe wskazuje wartość przepływu. Wszystkie 
wielkości pomiarowe mogą być selektywnie pokazywane na wyświetlaczu 
z podświetlanym tłem. Do wyboru dostępne są standardowe 
międzynarodowe jednostki miar.  

Czujnik AF1 może być montowany za pomocą odpowiednich zestawów 
montażowych, jako urządzenie samodzielne lub instalowany w układach 
przygotowania powietrza AS różnych rozmiarów. 

Kontakt dla czytelników: 
mgr inż. Ireneusz Jakubowski 
Tel.: +48 22 738 1870 
E-Mail: ireneusz.jakubowski@boschrexroth.pl 

Bosch Rexroth Sp. z o.o. jest wiodącym specjalistą w zakresie napędów i 
sterowań. Pod markę Rexroth firma oferuje ponad 500.000 klientom 
kompleksowe rozwiązania obejmujące napędy, sterowania i regulacje. Bosch 
Rexroth jest partnerem w aplikacjach do maszyn samojezdnych i 
przemysłowych oraz urządzeń wykorzystujących odnawialne źródła energii. 
Bosch Rexroth jako The Drive & Control Company opracowuje, produkuje i 
sprzedaje swoje komponenty i systemy w ponad 80 krajach. 
Przedsiębiorstwo należące do Grupy Bosch zatrudniające 35.300 
pracowników osiągnęło w roku 2010 przychody w wysokości ponad 5 mld 
euro. 

Więcej informacji na stronie: www.boschrexroth.pl 

Grupa Bosch jest wiodącym w świecie dostawcą technologii i usług. 
Poszczególne działy przedsiębiorstwa: Technika Motoryzacyjna, Technika 
Przemsłowa, Dobra Użytkowe i Techniczne Wyposażenie Budynków, w 
których zatrudnionych jest ok. 258 000 pracowników, według wstępnych 
danych odnotowały w 2010 roku obrót w wysokości 47,3 mld euro. Grupę 
Bosch reprezentuje spółka Robert Bosch GmbH oraz przeszło 300 spółek 
zależnych i regionalnych w ponad 60 krajach świata. Z uwzględnieniem 
dystrybutorów Bosch jest obecny w ok. 150 krajach na świecie. 
Zlokalizowane na całym świecie ośrodki badawczo-rozwojowe, fabryki oraz 
sieć dystrybutorów stanowią filar wzrostu przedsiębiorstwa. W roku 2010 
Bosch przeznaczył ok. 3,8 mld euro na badania i rozwój oraz zgłosił ponad 
3 800 patentów na całym świecie. Produkty i usługi firmy Bosch oferując 
innowacyjne i praktyczne rozwiązania poprawiają jakość życia. 

Więcej informacji: WWW.bosch.com, www.bosch-prasa.pl  
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Bosch Rexroth Sp. z o.o. Centrala: 
ul. Jutrzenki 102/104, 02-230 Warszawa 
Tel.: (22) 738 18 00, Fax: (22) 758 87 35 
info@boschrexroth.pl 
www.boschrexroth.pl 
Biura Regionalne: 
Gdańsk: ul. Galaktyczna 32, 80-299 Gdańsk 
tel.: (58) 520 89 90, fax: (58) 552 54 75 
gdansk@boschrexroth.pl 
Katowice: ul. Wiejska 46, 41-253 Czeladź 
tel.: (32) 363 51 00, fax: (32) 363 51 01 
katowice@boschrexroth.pl 
Poznań: ul. Krucza 6, 62-080 Tarnowo Podgórne 
tel.: (61) 816 77 60,  fax: (61) 816 77 64 
poznan@boschrexroth.pl 
Rzeszów: ul. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów 
tel.: (17) 865 86 07, fax: (17) 865 87 70 
rzeszow@boschrexroth.pl 
Szczecin: ul. Królowej Korony Polskiej 24, 70-486 Szczecin 
tel.: (91) 483 67 82, fax: (91) 435 89 77 
szczecin@boschrexroth.pl 
Wrocław: ul. J. Wymysłowskiego 3, 55-080 Nowa Wieś Wrocławska 
tel.: (71) 364 73 20 , fax: (71) 364 73 24 
wroclaw@boschrexroth.pl 

 


