
ADSORP-
TIONSTORKAR 
FÖR ENKEL TILL-
FÖRLITLIGHET

Serierna CD/AD/BD (360–1600 l/s, 763–3392 cfm)



RÄTT ADSORP-
TIONSTORK FÖR 
DITT ANVÄND-
NINGSOMRÅDE
Ett system med torr tryckluft är av största vikt för att 
bibehålla produktionsprocessernas tillförlitlighet och 
slutprodukternas kvalitet. Obehandlad luft kan orsaka 
att ledningar korroderas, att pneumatisk utrustning går 
sönder i förtid och att produkterna skadas. Atlas Copcos 
adsorptionstorkar producerar torr tryckluft på ett 
pålitligt och energieffektivt sätt, och skyddar dina 
system och processer. 



Hög tillförlitlighet
Tryckluft som kommer in i luftnätet är alltid till 100 % mättad. Vid 

nedkylning kondenseras denna fukt och vållar skador på både 

tryckluftssystemet och de färdiga produkterna. Med hjälp av 

Atlas Copcos adsorptionstorkar som tar bort fukt från tryckluft 

med en tryckdaggpunkt så låg som -40 °C/-40 °F kan du eliminera 

systemfel, produktionsavbrott och dyra reparationskostnader.

Konkurrenskraftigt utförande
Med en daggpunkt så låg som -40 °C/-40 °F och enkla reglage 

fungerar torken garanterat på bästa möjliga sätt.

Hög effektivitet
Rör och ventiler i korrekta storlekar säkerställer begränsat 

tryckfall. Flera tillgängliga alternativ för att öka produktivitet och 

minska energiförbrukning.

Begränsat underhåll
Tack vare den smidiga designen har torkarna från Atlas Copcos 

ett litet platsbehov. Levereras driftklara och är enkla att 

installera, vilket minimerar dyra driftstopp.  

Alla inre komponenter är lätta att komma åt så att underhållet 

förenklas. Användning av högkvalitativt torkmedel och slitstarka 

ventiler skapar ett underhållsintervall på tre år.

Du kan känna dig trygg
Genom att ständigt investera i vår kompetenta, engagerade och 

effektiva serviceorganisation kan vi garantera ett överlägset 

kundvärde med maximal produktivitet. Vi finns i mer än 170 

länder och tillhandahåller professionell service i rätt tid genom 

samverkan och engagemang. Våra hängivna tekniker och vår 

tillgänglighet dygnet runt säkerställer att du alltid får 

maximal driftstid.



HUR FUNGERAR 
EN ADSORPTIONSTORK? 
Fuktig luft passerar direkt genom torkmedlet som adsorberar fuktighet. Torkmedlet har en begränsad 
kapacitet för att adsorbera fukt innan det måste torkas eller regenereras. Det gör du genom att tornet som 
innehåller mättat torkmedel tryckavlastas och det ansamlade vattnet avleds. Hur detta går till beror på 
typ av adsorptionstork:

• Kallregenererande torkar använder bara tryckluft för avluftning.

• Varmregenererande adsorptionstorkar använder en kombination av luft från en extern blåsmaskin, värme och minimalt 

med komprimerad luft.

CD
Torkprocessen

1  
Fuktig tryckluft flödar uppåt genom torkmedlet som adsorberar fukten, nedifrån och upp.

Regenereringsprocessen

2  
Torr luft från torktornets utlopp expanderas till atmosfäriskt tryck och skickas genom det mättade torkmedlet och tvingar ut den 
adsorberade fukten.

3  
Efter desorption stängs avblåsningsventilen och kärlet trycksätts åter.

Växling

4  
Efter regenereringen växlar funktionerna hos de båda tornen.

KALLREGENERERANDE 
ADSORPTIONSTORKAR
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AD

BD

Torkprocessen

1  
Fuktig tryckluft flödar uppåt genom torkmedlet som adsorberar fukten,  
nedifrån och upp.

Regenereringsprocessen

2  
Torr luft från torktornets utlopp expanderas till atmosfäriskt tryck 

3  och skickas ut över värmaren. 

4  
Den uppvärmda luften skickas sedan genom det mättade torkmedlet, vilket tvingar ut den adsorberade fukten uppifrån och ned.

Kylning
Efter uppvärmningen kyls det varma tornets torkmedel. Kylning sker genom att torr tryckluft expanderas från den adsorberande 

behållarens utlopp över det varma återaktiverade tornet, uppifrån och ned.

Växling

5  
Efter regenereringen växlar funktionerna hos de båda tornen.

Torkprocessen

1  
Fuktig tryckluft flödar uppåt genom torkmedlet som 
adsorberar fukten, nedifrån och upp.

Regenereringsprocessen

2  
Fläkten tar omgivande luft 

3  
och blåser över det yttre värmeaggregatet. 

4  
Den uppvärmda luften skickas sedan genom det mättade 
torkmedlet, vilket tvingar ut den adsorberade fukten 
uppifrån och ned.

Kylning
Purge (avluftning): Efter uppvärmningen kyls det varma tornets 

torkmedel. Kylning sker genom att torr tryckluft expanderas från 

den adsorberande behållarens utlopp över det varma 

återaktiverade tornet, uppifrån och ned.

Växling

5  
Efter regenereringen växlar funktionerna hos de båda tornen.
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Torkmedel av hög kvalitet
• Torkmedel med maximal prestanda med 

pålitlig och hög adsorptionskapacitet. 

• Tryckdaggpunkt på -40 °C/-40 °F.

Spjällventiler
Spjällventiler med hög prestanda med 

manöverdon ger lång livslängd.

4

Galvaniserade 
rörledningar med 
flänsade anslutningar
• Flänsförsedda rör förenklar 

underhållsarbetet och minimerar 

risken för läckage.

• Rör i lämpliga storlekar.

3

Filter (tillägg)
• Förfilter skyddar torkmedlet mot 

oljeförorening, vilket förlänger 

torkmedlets livslängd.

• Efterfilter skyddar nätverket mot 

torkmedelspartiklar, och undviker 

därmed nätverksförorening.

• Enkel montering direkt på torkens 

inlopp och utlopp. 

Skåp
• IP 54-skyddat.

• Elektronisk styrpanel.

• Tidsbaserad styrning.

• Låskontakt för pålastning/avlastning.

2

Backventil
• Nickelpläterad.

• Spjällbackventil.

• Med inbyggt fast munstycke.

1
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Robust och 
kompakt design
• Standardram med urtag för gaffeltruck 

och lyftöglor för enkel hantering.

• Kärlens anslutningsflänsar är integrerade 

i topp- och bottenhöljena, vilket sänker 

enhetens totala höjd.

Enkel och tillförlitlig 



Torkmedel av hög kvalitet
• Torkmedel med maximal prestanda med 

pålitlig och hög adsorptionskapacitet.

• Tryckdaggpunkt på -40 °C/-40 °F.

Spjällventiler
Spjällventiler med hög prestanda med 

manöverdon ger lång livslängd. 

5

Galvaniserade rörledningar 
med flänsade anslutningar
• Galvaniserade rör förenklar 

underhållsarbetet och minimerar risken 

för läckage.

• Rör i lämpliga storlekar.

4

Uppvärmare med 
liten strömförbrukning
• Konstruktion i rostfritt stål ger 

lång livslängd.

• Nickelpläterad värmeledning skyddar 

mot korrosion.

• Uppvärmaren är monterad i ett isolerat 

värmerör. Det ger ett system med högsta 

möjliga energieffektivitet.

2

Filter (tillägg)
• Förfilter skyddar torkmedlet mot 

oljeförorening, vilket förlänger 

torkmedlets livslängd.

• Efterfilter skyddar nätverket mot 

torkmedelspartiklar, och undviker 

därmed nätverksförorening.

• Enkel montering direkt på torkens 

inlopp och utlopp. 

Avancerat system för 
styrning och övervakning
• Sitter i ett riktigt IP54-klassat skåp för 

enkel kabeldragning och säkerhet.

• Övervakning av alla parametrar för 

att säkerställa maximal tillförlitlighet  

i din installation.

3

Backventil
• Nickelpläterad.

• Spjällbackventil.

1

Robust och 
kompakt design
• Standardram med urtag för gaffeltruck 

och lyftöglor för enkel hantering.

• Kärlens anslutningsflänsar är integrerade 

i topp- och bottenhöljena, vilket sänker 

enhetens totala höjd.
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Hög tillförlitlighet och 
minskade energikostnader
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Industriella prestanda

Filter (tillägg)
• Förfilter skyddar torkmedlet mot 

oljeförorening, vilket förlänger 

torkmedlets livslängd.

• Efterfilter skyddar nätverket mot 

torkmedelspartiklar, och undviker 

därmed nätverksförorening.

• Enkel montering direkt på torkens inlopp 

och utlopp. 

Torkmedel av hög kvalitet
• Torkmedel med maximal prestanda med 

pålitlig och hög adsorptionskapacitet.

• Tryckdaggpunkt på -40 °C/-40 °F.

Spjällventiler
Spjällventiler med hög prestanda med 

manöverdon ger lång livslängd. 

4

Galvaniserade 
rörledningar med flänsade 
anslutningar
Galvaniserade rör i korrekt storlekar 

förenklar underhållsarbetet och minimerar 

risken för läckage.

3

Uppvärmare med 
liten strömförbrukning
• Konstruktion i rostfritt stål ger 

lång livslängd.

• Nickelpläterad värmeledning 

skyddar mot korrosion.

• Uppvärmaren är monterad i ett isolerat 

värmerör. Det ger ett system med högsta 

möjliga energieffektivitet.

1

Avancerat system för 
styrning och övervakning
• Sitter i ett riktigt IP54-klassat skåp för 

enkel kabeldragning och säkerhet.

• Övervakning av alla parametrar för att 

säkerställa maximal tillförlitlighet 

i din installation.

2

Robust och 
kompakt design
• Standardram med urtag för gaffeltruck 

och lyftöglor för enkel hantering.

• Kärlens anslutningsflänsar är integrerade 

i topp- och bottenhöljena, vilket sänker 

enhetens totala höjd.

BD
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AVANCERAT ÖVERVAKNINGS- 
OCH STYRSYSTEM
Atlas Copcos Elektronikon®-system för styrning och övervakning sköter fortlöpande dina AD- och BD-
adsorptionstorkar så att optimal produktivitet och effektivitet säkerställs varhelst enheten är installerad. 

Användarvänligt 
gränssnitt 
Den grafiska och högupplösta 

3,5-tumsfärgskärmen med ikoner och 

lysdiodsindikatorer för viktiga händelser 

är lätt att använda och stöder 32 språk. 

Tangentbordet är tåligt för att klara tuff 

behandling i krävande miljöer.

Skärm med heltäckande 
underhållsinformation
Viktig information visas, inklusive 

serviceplanindikatorn och meddelanden 

för förebyggande underhåll.

Internetbaserad visualisering
Elektronikon®-systemet övervakar och visar 

nyckelparametrar såsom daggpunkt, kärltryck 

och inloppstemperatur och det finns en 

energibesparingsindikator. Internetbaserad 

visualisering av din tork är möjlig med hjälp av 

en enkel Ethernet-anslutning. 

SMARTLINK*
• Ett fjärrövervakningssystem som hjälper dig att optimera tryckluftssystemet och 

spara på energi och kostnader.

• Ger fullständig insyn i ditt tryckluftsnätverk.

• Förutser problem och varnar dig i förväg.

*Kontakta en lokal säljrepresentant för mer information.



OPTIMERA DITT SYSTEM 

Anslutningar

DIN-flänsar

ANSI-flänsar

Ramkonstruktion

Basram med gaffeltrucksurtag

Lyfthål

Elektriska komponenter

Förmonterat elskåp

Elektronikon®-system för styrning och övervakning (endast på BD och AD)

Skyddsklass IP54

Spänningsfria kontakter för fjärrlarm och varningssignaler (endast på BD och AD)

Typgodkännande

PED-godkännande

ASME-godkännande

CRN-godkännande 

ML-godkännande

Luftkrets

Fläns för inloppsluft

Ljuddämpare

Fläns för luftutlopp

CD 360–1600 AD 360–1600 BD 360–1600

Maximalt arbetstryck 14,5 bar(e)/210 psig • - •

PDP-styrning - • •

För- och efterfilterpaket för oljeinsprutad GA-kompressor • • •

För- och efterfilterpaket för oljefri Z-kompressor • • •

Övertrycksventiler • • •

Sonic-munstycke • • •

Modell med hög inloppstemperatur • • •

Variant med hög omgivningstemperatur - - •

Torktornsisolering - • •

Blåsinloppsfilter - - •

Extern styrluftsanslutning för lågt inloppstryck - - •

Pneumatisk styrning • - -

Extra funktioner och tillval

• : Tillval - : Ej tillgängligt

Leveransomfattning



TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TORKTYP

Inloppsflöde
FAD 7 bar(e)/100 psig

Tryckfall 
(exklusive filter)

Inlopps/utlopp-
sanslutningar

Filterstorlekar (rekommenderas) Dimensioner
Vikt

Förfilter Efterfilter mm tum

l/s m³/tim cfm bar psi
50 Hz: G/PN16 
60 Hz: NPT/DN

1 µm
0,1 ppm

0,01 µm
0,01 ppm

1 µm L B H L B H kg lbs

CD 360 360 1296 763 0,19 2,76 80 DD310+ PD310+ DDp310+ 1173 1116 1854 46 44 73 650 1443

CD 480 480 1728 1018 0,14 2,03 80 DD425+ PD425+ DDp425+ 1776 988 2549 70 39 100 970 2154

CD 630 630 2268 1336 0,14 2,03 80 DD630 PD630 DDp630 1884 843 2604 74 33 103 1240 2753

CD 970 970 3492 2056 0,12 1,74 100 DD970 PD970 DDp970 2359 1039 2643 93 41 104 2010 4463

CD 1260 1260 4536 2671 0,12 1,74 100 DD1260 PD1260 DDp1260 2472 1039 2636 97 41 104 2470 5484

CD 1600 1600 5760 3392 0,11 1,60 150 DD1600 PD1600 DDp1600 2693 1428 2576 106 56 101 3560 7904

Kallregenererande adsorptionstorkar

TORKTYP

Inloppsflöde
FAD 7 bar(e)/100 psig

Genomsnittlig 
energiförbruk-

ning

Tryckfall 
(exklusive 

filter)

Inlopps/utlopp-
sanslutningar

Filterstorlekar (rekommenderas) Dimensioner
Vikt

Förfilter Efterfilter mm tum

l/s
m³/
tim

cfm kW hk bar psi
50 Hz: G/PN16 
60 Hz: NPT/DN

1 µm
0,1 ppm

0,01 µm
0,01 ppm

1 µm L B H L B H kg lbs

AD 360 360 1296 763 5,9 8,0 0,27 3,92 80 DD310+ PD310+ DDp310+ 1200 1075 1829 47 42 72 820 1821

AD 480 480 1728 1018 7,9 10,7 0,17 2,47 80 DD425+ PD425+ DDp425+ 1764 930 2558 69 37 101 1130 2509

AD 630 630 2268 1336 10,8 14,6 0,17 2,47 80 DD630 PD630 DDp630 1884 930 2612 74 37 103 1410 3131

AD 970 970 3492 2056 16,8 22,7 0,17 2,47 100 DD970 PD970 DDp970 2359 1085 2702 93 43 106 2280 5062

AD 1260 1260 4536 2671 21,7 29,3 0,17 2,47 100 DD1260 PD1260 DDp1260 2472 1085 2684 97 43 106 2750 6106

AD 1600 1600 5760 3392 27,5 37,1 0,11 1,60 150 DD1600 PD1600 DDp1600 2708 1342 2603 107 53 102 3560 7904

Varmregenererande adsorptionstorkar

TORKTYP

Inloppsflöde
FAD 7 bar(e)/100 psig

Genomsnittlig 
energiförbruk-

ning

Tryckfall 
(exklusive 

filter)

Inlopps/utlopp-
sanslutningar

Filterstorlekar (rekommenderas) Dimensioner
Vikt

Förfilter Efterfilter mm tum

l/s
m³/
tim

cfm kW hk bar psi
50 Hz: G/PN16 
60 Hz: NPT/DN

1 µm
0,1 ppm

0,01 µm
0,01 ppm

1 µm L B H L B H kg lbs

BD 360 360 1296 763 8,4 11,3 0,16 2,32 80 DD310+ PD310+ DDp310+ 1100 1028 1829 43 40 72 1160 2576

BD 480 480 1728 1018 10,4 14,0 0,16 2,32 80 DD425+ PD425+ DDp425+ 1764 1024 2558 69 40 101 1275 2831

BD 630 630 2268 1336 14,8 20,0 0,16 2,32 80 DD630 PD630 DDp630 1884 1024 2612 74 40 103 1560 3464

BD 970 970 3492 2056 21,8 29,4 0,16 2,32 100 DD970 PD970 DDp970 2359 1175 2702 93 46 106 2540 5640

BD 1260 1260 4536 2671 27,7 37,4 0,16 2,32 100 DD1260 PD1260 DDp1260 2472 1175 2681 97 46 106 3035 6739

BD 1600 1600 5760 3392 35,3 47,7 0,11 1,60 150 DD1600 PD1600 DDp1600 2720 2199 2548 107 87 100 4100 9103

Varmregenererande adsorptionstorkar

Referensförhållanden:
Inloppstemperatur för tryckluft: 35 °C/100 °F.
Relativ luftfuktighet: 100 %.
Torkens inloppstryck för varianter på 11 bar, efter inloppsfiltrering.



VI STÅR FÖR HÅLLBAR PRODUKTIVITET
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Vi tar ansvar gentemot våra kunder, miljön och människorna omkring 
oss. Vi skapar prestanda som ger varaktiga resultat. Det är vad vi 
kallar – hållbar produktivitet.

www.atlascopco.com


