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ZB-turboblæseren:
Et unikt design med
dokumenteret
effektivitet
Med den nye generation af ZB-turboblæsere med magnetiske lejer

lancerer Atlas Copco en af de mest effektive oliefrie turboblæsere på

markedet i enhver henseende. ZB-serien har den største effektivitet og

giver en uforlignelig pålidelighed og levetid med sin upåvirkelighed over

for ændringer i processen.
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Atlas Copco har valgt at bruge magnetiske lejer til turboblæsere

for at give brugerne helt ro i sindet. Da der ikke bruges noget luft

fra systemet til at drive maskinen, vil trykvariationer på ingen

måde besværliggøre driften af blæseren. Denne teknologi

kombineret med, at der ikke er behov for en powerbank i tilfælde

af strømsvigt, gør Atlas Copco ZB til en af de enkleste blæsere

med magnetiske lejer nogensinde.

En højeffektiv turboteknologi er ikke nok. For virkelig at øge

kapaciteten er hver eneste komponent udviklet og udvalgt med

henblik på at levere den bedste ydeevne og den længste levetid.

At sammenligne blæsere kan være en svær og uoverskuelig

opgave. Vores motiv er meget simpelt: du får det, vi tilbyder. Vi

ønsker ikke at forvirre dig med forskelle mellem indløbsflow og

leveret flow, akseleffekt eller samlet effekt. Vi vil fortælle dig

præcis hvilke flow og tryk, vores maskiner vil producere til din

proces, samt hvor meget elektricitet man vil forbruge i alt. Hvis

du er forvirret, skal du bare ringe til os, og vi vil hjælpe dig!

Holdbar teknologi, smart design

Meget mere end blot turboteknologi

Ingen skjulte overraskelser
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ZB-serien: en pålidelig løsning til
dine applikationer
Det er ikke kun den aktive magnetlejeteknologi, men også det komplette design, der gør ZB-serien til en af markedets

mest pålidelige turboblæsere og gør den perfekt til alle anvendelser af lavtryk.

ZB-blæserne har et meget bredt driftsområde for flow og

tryk, hvilket gør dem velegnede til forskellige

applikationer inden for spildevandsrensning. Typisk er

blæserne de største energiforbrugere i anlæggene. ZB

hjælper dig imidlertid med at reducere din energiregning

betydeligt takket være et effektivt design af skovlhjul og

lejer.

Spildevandsrensning

Fremføring er en vanskelig proces, hvor der er behov for

100 % ren oliefri luft til problemfri og kontinuerlig drift.

ZB-blæserne passer perfekt til denne slags applikationer,

der sikrer energieffektiv, klasse 0-certificeret oliefri

trykluft, du kan stole på.

Pneumatisk transport
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ZB leverer 100 % ren, oliefri luft til alle slags applikationer

i levnedsmiddelindustrien som for eksempel

fermentering, emballage og beluftning med henblik på

spildevandsrensning. Med klasse 0-certificerede ZB-

blæsere undgår du at kompromittere renheden af dit

slutprodukt og sikrer nulrisiko for kontaminering.

Levnedsmiddelindustrien

I kulfyrede kraftværker, der kører i døgndrift, skal

trykluftløsningen være meget pålidelig, og nedetid tillades

ikke. Med ZB-blæserne behøver du ikke bekymre dig om

dette. De er designet til at give en konstant stabil

luftstrøm med minimale energiomkostninger.

Afsvovling af røggas
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Øget effektivitet og driftssikkerhed

• Adskilt fra de mekaniske komponenter for at sikre korrekt
køling og kompakt størrelse

• Indeholder alle nødvendige komponenter til beskyttelse af
maskinen samt komplette elektriske netværk (RFI-filtre, AC-
drosselspole, LC-filtre, sinusfiltre osv.)

• Temperaturstyret med integreret køleventilator og
varmesystem, som opretholder en konstant temperatur under
alle forhold

• Det højfrekvente variable hastighedsdrev er den komponent,
der sikrer motorens optimale drift

• Vandafkølingen skaber minimal afvisning og er den mest
kompakte.

• Samler oplysninger fra positionsfølerne til dynamisk justering af
akslens position

• Fuld kontrol over rotoren garanteres ved justering af den
magnetiske kraft

• En ekstern strømkilde eller UPS er ikke nødvendig i tilfælde af
strømsvigt. Energien trækkes fra det variable frekvensdrev
gennem en DC/DC-omformer.

1. Beskyttende elskab

2. Kompakt frekvensdrev med lav
varmeafvisning

3. Styreenhed til magnetiske lejer
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• Sænker kølevandstemperaturen for motor med permanent
magnet og drev

• Nedkøler mekaniske komponenter i maskinen for at sikre den
laveste driftstemperatur og længste levetid

• Centraliseret varm køleluft til én fælles placering på maskinens
tag for at lette kabelføring og varmeafledning

• Integreret og fabriksmonteret modulerende udblæsningsventil
beskytter blæseren mod overophedning.

• En avanceret styrealgoritme gør det muligt for maskinen at
køre på den mest effektive måde i et udvidet driftflowområde
(fra 100 % til 0 % reduktion)

• Integreret og fabriksmonteret udblæsningslyddæmper til
nedbringelse af støj fra udblæsningen

• Dæmpet støj ved hjælp af indbyggede interne sving

• Adskilt procesluftvej for at sikre den lavest mulige
indsugningstemperatur og største massestrøm

• Parallelle højeffektive filtre

• Let tilgængelig fra bagsiden af maskinen og udskiftelig

• Manifold, der fører luft direkte fra indsugningspunktet til
blæserens kompressorhjul for at adskille det fra den indre
varme

• Holder proceslufttemperaturen på et minimum for at øge
massestrømmen fra blæseren

4. Mindste indvendige temperatur
med køleventilator

5. Aktiveret modulerende
udblæsningsventil

6. Integreret udblæsningslyddæmper

7. Højeffektive luftfiltre til behandlet
luft

8. Adskilt luftindtag for behandlet luft
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Alle komponenter, der er
nødvendige for at beskytte
maskinen og netværket

Elskabet i ZB-serien kombinerer et af verdens mest avancerede

systemer til sikring af maskinens driftssikkerhed og det netværk,

hvortil det er forbundet:

• RFI-filtre reducerer harmoniske forstyrrelser i netværket

• AC drosselspoler mod højspændingsspidser

• Styreenhed

• Højfrekvent variabelt hastighedsdrev

• DC/DC-omformeren aktiverer styreenhed til magnetiske lejer i
tilfælde af strømsvigt

• Styreenhed til magnetiske lejer justerer dynamisk blæserens
akselposition

• LC-filtre beskytter motoren med permanent magnet mod
oversvingninger

Avancerede komponenter
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Den laveste driftstemperatur for
alle komponenter

Designet af Atlas Copcos ZB-turboblæser har et avanceret design

med henblik på kølingsveje. Tre forskellige kølingsveje forbindes til

en enkelt afgangskilde oven på maskinen. Nærmere oplysninger om

hver kølingsvej er anført nedenfor:

• Kølevej med magnetisk leje bruger frisk luft uden for blæseren,
som renses og føres direkte til lejerne.

• Intern kølevej bruger også frisk renset luft fra ydersiden af
maskinen til at cirkulere rundt om de mekaniske komponenter
som f.eks. motoren med permanent magnet.

• Kølevejen med elskab tager frisk luft fra bunden af skabet til
toppen, hvorved hver eneste komponent nedkøles.

Adskilte køleluftveje til én fælles
udgang
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Med muligheden for at rørføre eller lede de indgående og udgående

køleluftveje kan man opnå endnu større energibesparelser. Med luft

fra et køligere sted (f.eks. uden for blæserrummet) er

kølekapaciteten endnu større, og de dedikerede blæsere skal derfor

køre mindre. Når den varme afgangsluft føres uden for det sted,

hvor blæserne er monteret, vil der være et mindre behov for

nedkøling af blæserrum, hvilket vil give yderligere

energibesparelser. Med disse to simple forbindelser kan man opnå

store besparelser på langt sigt.

Kanaliserede køleveje for endnu flere
besparelser!
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Lige fra den omgivende
temperatur til din proces

Tilførsel af luft til din proces på den mest effektive måde vil blive

sikret med to enkle principper: Minimering af

luftindsugningstemperaturen og fremkaldelse af så lidt modstand

som muligt over for den luft, der passerer gennem hver komponent

i procesluftvejen. Begge opnås via den måde, hvorpå ZB-serien er

emballeret:

• Fraværet af sammenblanding mellem procesluft og køleluft sikrer
lav temperatur i skovlhjulet og giver den mest effektive
kompression

• Glatteste vej hvor procesluften kan strømme fra et sted uden for
blæseren til din proces uden sving eller drastiske retningsskift,
som kunne føre til flere tryk- og effekttab.

Minimal temperaturstigning og
trykfald er nøglen
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TYPE
Driftstryk

Maks. kapacitet

Luftkapacitet (FAD)

Støjniveau 

(1)

Maks. installeret 

motoreffekt

Dimensioner

L B H Vægt

mbar(g) psig m3/t cfm dB(A) kW hk mm " mm " mm " kg lb

50 Hz

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

Tekniske specifikationer
ZB 5 VSD+ - ZB 6 VSD+

(1) A-vægtet emissionslydtryksniveau ved arbejdsstationen, Lp WSA (re 20 μPa) dB (med usikkerhed 3 dB).

Værdierne er bestemt i henhold til prøvningsregler for støjniveau ISO 2151 og støjmålingsstandard ISO 9614.



Tekniske specifikationer
Nedenfor kan du se alle tekniske oplysninger om Atlas Copcos ZB-turboblæser samt et interaktivt værktøj, hvor du kan

foretage valg baseret på dine behov for flow og lufttryk.

Atlas Copcos turboblæsere gør forskellen. State-of-the-art

komponenter samlet i et fleksibelt design, der opfylder alle dine

behov. Atlas Copco har allerede i flere årtier bevist sin

overlegenhed, når det drejer sig om at parre nøglefunktioner i

uovertrufne maskiner.

Anvendelsesområdet for disse plug-and-play-pakker kan udvides

med diverse standardekstraudstyr. Du er altid velkommen til at

kontakte din lokale repræsentant for at få yderligere oplysninger.

En komplet turboblæserserie til alle
dine behov
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Noter
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FORPLIGTET TIL BÆREDYGTIG
PRODUKTIVITET

Vi tager vores ansvar over for vores kunder, miljøet og det omgivende
samfund alvorligt. Vi leverer ydeevne, der varer ved. Det er det, vi
kalder for bæredygtig produktivitet.

www.atlascopco.com

2935 0700 00 © 2018, Atlas Copco Airpower NV, Belgien. Alle rettigheder forbeholdes. Design og specifikationer kan ændres uden varsel eller forpligtelse. Læs alle

sikkerhedsanvisninger i manualen før brug.
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