Bezmazná vzduchová
odstředivá dmychadla

ZB 5-6 VSD+

Turbodmychadlo ZB:
jedinečná
konstrukce
s osvědčenou
účinností
Společnost Atlas Copco prostřednictvím nové generace
turbodmychadel ZB s magnetickým ložiskem přichází s produktem,
který patří ve všech ohledech mezi nejefektivnější bezmazná
turbodmychadla na trhu. Řada ZB kromě nejvyšší účinnosti prokazuje
také nesrovnatelnou spolehlivost a životnost díky necitlivosti na změny
procesů.
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Odolná technologie, inteligentní
design
Použití magnetických ložisek pro turbodmychadla je volba, kterou
společnost Atlas Copco provedla pro zajištění naprostého klidu
uživatelům. Protože se nepoužívá žádný vzduch ze systému
k provozu stroje, nebudou změny tlaku vůbec nijak negativně
ovlivňovat provoz dmychadla. Díky této technologii v kombinaci se
skutečností, že není třeba napájecí blok v případě výpadku
napájení, je model ZB společnosti Atlas Copco jedním
z nejjednodušších dmychadel s magnetickým ložiskem, jaké bylo
kdy vyrobeno.

Mnohem více než pouhá
turbotechnologie
Mít nejúčinnější turbotechnologii nestačí. Chcete-li skutečně
zlepšit výkon, musí být každá součást navržena a vybrána tak, aby
zajistila nejlepší výkon při maximální životnosti.

Žádná skrytá překvapení
Porovnávat dmychadla může být náročná a nevděčná práce. Náš
motiv je velmi prostý: dostanete, co nabízíme. Nechceme vás
mást rozdíly mezi vstupním a dodávaným průtokem, výkonem na
hřídeli a výkonem soupravy. Přesně sdělíme průtoky a tlaky
našich strojů pro vaše procesy i to, kolik elektřiny celkem
spotřebují. Pokud si nevíte rady, jednoduše zavolejte a my vám
pomůžeme!
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Sortiment ZB: spolehlivé řešení
pro aplikace uživatele
Nejenom zásluhou aktivní technologie magnetických ložisek, ale také díky svému úplnému provedení patří řada ZB mezi
nejspolehlivější turbodmychadla na trhu a dokonale se hodí pro všechny nízkotlaké aplikace.

Čištění odpadních vod
Dmychadla ZB mají velmi široký provozní rozsah průtoku
a tlaku a jsou proto vhodná pro různé aplikace čištění
odpadních vod. V těchto zařízeních jsou dmychadla
obvykle hlavními spotřebiči energie. Model ZB však
významně pomáhá snížit účet za energii díky efektivní
konstrukci rotoru a ložiska.

Pneumatické dopravníky
Pneumatická doprava je citlivý proces vyžadující 100%
čistý vzduch bez příměsi oleje pro bezproblémový
a nepřetržitý provoz. Dmychadla ZB jsou pro tento typ
aplikací dokonale vhodná. Zajišťují energeticky účinný
stlačený vzduch bez příměsi oleje s certifikací třídy 0, na
který se můžete spolehnout.
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Potravinářský průmysl a výroba
nápojů
Model ZB poskytuje 100% čistý vzduch bez příměsí oleje
pro všechny druhy použití v potravinářském průmyslu
a při výrobě nápojů, například fermentaci či balení,
a provzdušňování při čištění odpadních vod.
Dmychadla ZB s certifikací třídy 0 zabraňují znehodnocení
koncového produktu a zajišťují nulové riziko kontaminace.

Odsiřování spalin
U uhelných elektráren s nepřetržitým provozem musí být
řešení stlačeného vzduchu vysoce spolehlivé a nelze
povolit žádné prostoje. S dmychadly ZB si s tím nemusíte
dělat starost. Jsou navržena tak, aby nabízela konstantní
a spolehlivý průtok vzduchu při minimálních nákladech na
energii.
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Vysoká účinnost a spolehlivost

2. Kompaktní pohon s frekvenčním
měničem s nízkým uvolňováním
tepla
• Vysokofrekvenční řízený pohon je součást zajišťující optimální
provoz motoru
• Díky chlazení vodou zajišťuje minimální únik a je
i nejkompaktnější.

3. Ovladač magnetického ložiska
1. Ochrana elektrického rozvaděče
• Oddělené od mechanických součástí pro zajištění správného
chlazení a kompaktnosti
• Obsahuje všechny potřebné součásti pro ochranu stroje
i kompletní elektrické sítě (filtry RFI, střídavá tlumivka, filtry LC,
sinusové filtry atd.)
• Teplotou ovládaný integrovaný chladicí ventilátor a topný
systém pro udržení konstantní teploty za všech podmínek
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• Shromažďuje informace ze snímačů polohy pro dynamickou
úpravu polohy hřídele
• Úplná kontrola rotoru je zaručena úpravou magnetické síly
• V případě výpadku napájení není nutný externí zdroj ani
jednotka UPS. Energie je odebírána z variabilního pohonu
s frekvenčním měničem prostřednictvím měniče DC/DC.

4. Minimální vnitřní teplota
s chladicím ventilátorem chladiče

6. Integrovaný odpouštěcí tlumič
hluku

• Snižuje teplotu chladicí vody pro motor s permanentním
magnetem a pohon

• Integrovaný odpouštěcí tlumič hluku montovaný z výroby pro
snížení hlučnosti operace odpouštění

• Ochlazuje mechanické součásti uvnitř stroje pro zajištění
nejnižší provozní teploty a nejdelší životnosti

• Snížená hlučnost vestavěnými vnitřními zatáčkami

• Teplý chladicí vzduch centralizovaný do jediného společného
místa na střeše stroje pro snadné připojení vzduchového
vedení a odvod tepla

7. Vysoce účinné filtry nasávaného
vzduchu
5. Ovládaný modulační odpouštěcí
ventil

• Oddělené vedení vzduchu do sání pro zajištění nejnižší teploty
na vstupu a nejvyššího hmotnostního průtoku

• Integrovaný modulační odpouštěcí ventil montovaný z výroby
chránící dmychadlo před přehřátím.

• Snadno přístupné ze zadní části stroje a vyměnitelné

• Pokročilý řídicí algoritmus, který umožňuje stroji nejúčinnější
provoz v rozšířeném rozsahu provozního průtoku (regulace od
100 do 0 %)

• Paralelní vysoce účinné filtry

8. Oddělený vstup vzduchu pro sání
• Rozvodné potrubí vedoucí vzduch přímo ze vstupního bodu k
oběžnému kolu dmychadla tak, aby byl oddělen od vnitřního
tepla
• Udržuje teplotu vzduchu na sání na minimu pro zvýšení
hmotnostního průtoku dodávaného dmychadlem
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Všechny součásti nutné
k ochraně stroje a sítě

Pokročilé součásti
Elektrický rozvaděč řady ZB kombinuje jeden z nejpokročilejších
systémů pro zajištění spolehlivosti stroje i sítě, ke které je připojen:
• Filtry RFI snižují harmonická rušení v síti
• Střídavé tlumivky jako ochrana proti vysokonapěťovým špičkám
• Ovladač jednotky
• Vysokofrekvenční řízený pohon
• V případě výpadku napájení zajišťuje napájení ovladače
magnetického ložiska měnič DC/DC
• Ovladač magnetického ložiska dynamicky upravuje polohu jeho
hřídele
• Filtry LC chrání motor s permanentním magnetem před
harmonickými složkami
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Nejnižší provozní teplota pro
všechny součásti

Oddělené vedení chladicího vzduchu
pro jeden společný výstup
Konstrukce turbodmychadla ZB společnosti Atlas Copco zahrnuje
pokročilý design cest chlazení. Tři různé cesty chlazení jsou spojeny
do jediného výstupu v horní části stroje. Podrobnosti o jednotlivých
cestách chlazení viz dále:
• Cesta chlazení magnetických ložisek používá čerstvý vzduch
z vnějšího okolí dmychadla. Tento vzduch je po vyčištění přiváděn
přímo k ložiskům.
• Vnitřní cesta chlazení také používá vyčištěný čerstvý vzduch
z vnějšího okolí zařízení k cirkulaci kolem mechanických součástí,
jako je motor s permanentním magnetem.
• Cesta chlazení elektrického rozvaděče vede čerstvý vzduch ode
dna rozvaděče směrem k jeho horní straně, čímž ochlazuje
všechny součásti rozvaděče.
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Trasy chlazení vedené potrubím pro
ještě větší úspory!
Díky možnosti připojit ohebným vedením nebo potrubím vstupní
a výstupní vedení chladicího vzduchu lze zacílit na ještě větší úspory
energie. Pokud vzduch přichází z chladnějšího místa (například
z prostoru vně kompresorovny), je jeho chladicí kapacita ještě vyšší
a omezuje se tak nutnost provozovat vyhrazené chladicí ventilátory.
Kromě toho odvedení teplého výstupního vzduchu mimo místo
instalace dmychadel vede k nižší potřebě chlazení kompresorovny
a následně další úspoře energie. Pomocí těchto dvou jednoduchých
připojení lze z dlouhodobé perspektivy uvažovat vysoké úspory!
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Přímo z okolí do procesu

Klíčem je minimální nárůst teploty
a tlaková ztráta
Nejefektivnější dodávka vzduchu do procesu může být zajištěna
dvěma jednoduchými principy: udržením minimální teploty na
vstupu vzduchu a zajištěním co nejnižšího odporu vzduchu při
průchodu jednotlivými součástmi vedení vzduchu. Obojího je
dosaženo způsobem, jímž jsou rozvrženy stroje řady ZB:
• Nedochází k míšení stlačovaného a chladicího vzduchu, což
zaručuje nízkou teplotu na vstupu oběžného kola a vede
k nejefektivnějšímu stlačení
• Nejplynulejší trasa pohybu stlačovaného vzduchu z prostoru vně
dmychadla do procesu bez ohybů a drastických změn směru,
které by mohly vést k závažným tlakovým ztrátám a ztrátám
účinnosti
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Technické údaje
ZB 5 VSD+, ZB 6 VSD+
Provozní tlak
TYP

Max. kapacita
FAD
m3/h

cfm

Hladina
hluku (1)
dB(A)

Rozměry

Max. instalovaný
výkon motoru
kW

hp

L
mm

Š
in

mm

H
in

mm

Hmotnost
in

kg

lb

mbar(g)

psig

ZB 5 VSD+

1200

17,4

6000

3531

69

140

190

1900

75

1200

48

1954

77

1500

3307

ZB 6 VSD+

1200

17,4

12000

7062

75

250

335

2265

90

1200

48

1954

77

2500

5512

50 Hz

(1) Hladina emitovaného akustického tlaku v pracovní stanici váženého filtrem A, Lp WSA (re 20 μPa) dB (s nejistotou 3 dB).
Hodnoty stanoveny podle předpisu testu hladiny hluku ISO 2151 a standardu měření hluku ISO 9614.

Technické údaje
Níže najdete veškeré technické informace, které se týkají turbodmychadla Atlas Copco ZB, a také praktický nástroj pro
předběžný výběr na základě vašich požadavků na průtok a tlak.

Kompletní sortiment turbodmychadel
pro všechny potřeby
Rozdíl je v turbodmychadlech společnosti Atlas Copco. Dokonalé
součásti v kombinaci s flexibilní konstrukcí splní všechny potřeby
uživatele. Společnost Atlas Copco už několik desetiletí dokazuje
svoji nadvládu díky integraci funkcí do vynikajících strojů.
Řadu těchto souprav „plug and play“ lze rozšířit pomocí
příslušného sortimentu standardizovaného volitelného vybavení.
Neváhejte požádat místního zástupce o další informace.
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Poznámky

ZB 5-6 VSD+
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ZAVÁZÁNI K UDRŽITELNÉ PRODUKTIVITĚ
Máme odpovědnost vůči našim zákazníkům, vůči životnímu prostředí
a vůči lidem kolem nás. Naše výsledky musí obstát v čase.
To nazýváme trvale udržitelnou produktivitou.

www.atlascopco.com

2935 0700 00 © 2018, Atlas Copco Airpower NV, Belgie. Všechna práva vyhrazena. Konstrukce a technické specifikace se mohou měnit bez upozornění a jakéhokoli závazku. Před
použitím si přečtěte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené v příručce.
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