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A ZB turbó fúvó:
egyedülálló
kialakítás jól bevált
hatékonysággal
A ZB mágnescsapágyas turbó fúvók új generációjával az Atlas Copco

minden tekintetben a piac egyik leghatékonyabb olajmentes turbó

fúvóját kínálja. A legmagasabb fokú hatékonysággal kiegészítve a ZB

termékcsalád összehasonlíthatatlan megbízhatóságot és élettartamot

biztosít, és gond nélkül alkalmazkodik a folyamatok változásaihoz.
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Az Atlas Copco azért választott úgy, hogy mágneses csapágyakat

használ a turbó fúvókhoz, hogy a felhasználók számára teljes

nyugalmat biztosítson. Mivel nem használ a rendszerből levegőt a

gép működtetéséhez, a nyomásváltozások egyáltalán nem

veszélyeztetik a fúvó működését. Ez a technológia azzal a ténnyel

párosítva, hogy áramkimaradás esetén nincs szükség

szünetmentes tápegységre, az Atlas Copco ZB-t az egyik

legegyszerűbb mágneses csapágyas fúvóvá teszi.

Nem elég nagyon hatékony turbótechnológiával rendelkezni. A

kapacitás valódi növelése érdekében minden alkatrészt úgy

terveztek meg és választottak ki, hogy a lehető legjobb

teljesítményt és a leghosszabb élettartamot biztosítsák.

A fúvók összehasonlítása nehéz és komplikált feladat lehet. A

mottónk nagyon egyszerű: azt kapja, amire az árajánlatot adtuk.

Nem szeretnénk összezavarni a bemeneti vagy a leszállított

térfogatáram, vagy a tengely- vagy csomagteljesítmény közötti

különbségekkel. Pontosan megmondjuk milyen térfogatáramot és

nyomást fognak a gépeink nyújtani a folyamathoz, valamint, hogy

összesen mennyi villamos energiát fognak fogyasztani. Ha

elveszne a részletekben, csak hívjon fel bennünket, és mi majd

segítünk!

Tartós technológia, intelligens
kialakítás

Sokkal több, mint csak a turbó
technológia

Rejtett meglepetések nélkül
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A ZB termékcsalád: megbízható
megoldás az alkalmazásokhoz
Az aktív mágnescsapágyas technológia mellett a komplett kialakítás az, ami a ZB termékcsaládot a piac egyik

legmegbízhatóbb turbó fúvójává teszi, amely így minden alacsony nyomású alkalmazásba tökéletesen beilleszthető.

A ZB fúvók nagyon széles áramlási és

nyomástartománnyal rendelkeznek, így alkalmasak

különböző szennyvízkezelési alkalmazásokra. Jellemzően

a fúvók a fő energiafogyasztók az ilyen telepeken. A ZB

azonban jelentősen csökkenti a villanyszámláját a

hatékony járókerék- és csapágytervezésnek

köszönhetően.

Szennyvízkezelés

Az anyagszállítás kényes folyamat, amely 100%-os

tisztaságú olajmentes levegőt igényel a hibamentes és

folyamatos működés érdekében. A ZB fúvók tökéletesen

megfelelnek az ilyen alkalmazásokhoz, energiatakarékos,

Class 0 tanúsítvánnyal rendelkező megbízhatóan

olajmentes sűrített levegőt biztosítva.

Pneumatikus anyagszállítás
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A ZB 100%-os tisztaságú olajmentes levegőt biztosít az

élelmiszeripar és az italgyártás minden olyan alkalmazása

számára, mint például a fermentálás, csomagolás vagy a

szennyvízkezelésnél végzett levegőztetés. A Class 0

tanúsítvánnyal rendelkező ZB fúvók nem veszélyeztetik a

végtermék tisztaságát és nullával egyenlő szennyezési

kockázatot biztosítanak.

Élelmiszer- és italgyártás

A 24 órás üzemelésű széntüzelésű erőműveknél a

sűrítettlevegő-megoldásnak rendkívül megbízhatónak kell

lennie, és nincs megengedett állásidő. A ZB fúvókkal nem

kell aggódnia ezzel kapcsolatban. Úgy tervezték, hogy

folyamatosan megbízható légáramlást nyújtson minimális

energiaköltségek mellett.

Füstgáz kénmentesítése
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Kiemelkedő hatékonyság és
megbízhatóság
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• Elkülönítve a mechanikus alkatrészektől a megfelelő hűtés és
kompaktság biztosítása érdekében

• Tartalmazza a gép védelméhez szükséges összes alkatrészt és
a teljes elektromos hálózatot (RFI szűrők, váltóáramú
fojtóelem, LC szűrők, szinuszos szűrők stb.)

• Hőmérsékletszabályozás beépített hűtőventilátorral és
fűtőrendszerrel az állandó hőmérséklet fenntartásához minden
körülmények között

• A nagyfrekvenciás változó fordulatszámú meghajtás biztosítja a
motor optimális működését biztosító alkatrész

• Vízhűtéses kivitel, minimális hőleadást biztosít, és egyben
kompaktabb is.

• Begyűjti az információkat a helyzetérzékelőktől a tengely
helyzetének dinamikus beállításához

• A forgórész teljes körű vezérlését a mágneses erő beállítása
biztosítja

• Áramkimaradás esetén nincs szükség külső áramforrásra vagy
UPS-re. Az energia DC/DC-konverteren keresztül a
változtatható frekvenciájú hajtásból származik.

• Csökkenti a hűtővíz hőmérsékletét az állandó mágneses motor
és a hajtás számára

• Lehűti a mechanikai alkatrészeket a gép belsejében a
legalacsonyabb üzemi hőmérséklet és a leghosszabb
élettartam biztosításához

• A felmelegített hűtőlevegő központosított elvezetése egyetlen
közös helyre a gép tetején, a könnyebb csővezetékezés és
hőelvezetés érdekében

• Beépített és gyárilag szerelt moduláló lefúvatószelep, amely
védi a fúvót a túlmelegedéstől.

• Speciális vezérlőalgoritmus, amely lehetővé teszi a gép
kiterjesztett üzemi áramlási tartományon belüli (100%-tól 0%-
ig) leghatékonyabb működését

1. Védett elektromos
kapcsolószekrény

2. Kompakt és alacsony hőleadású
frekvenciaváltó

3. Mágneses csapágyszabályzó

4. Minimális belső hőmérséklet
hűtőborda hűtőventilátorral

5. Vezérelt moduláló lefúvatószelep
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• Beépített és gyári szerelésű lefúvó hangtompító a lefúvási
művelet zajcsökkentése érdekében

• Zajcsökkentés a beépített belső kanyarulatok révén
• Különálló levegő útvonal a legalacsonyabb beszívási

hőmérséklet és a legnagyobb tömegáram biztosítása
érdekében

• Párhuzamos nagy hatékonyságú szűrők

• Könnyen hozzáférhető a gép hátulján és cserélhető

• A csőelosztó a beszívási ponttól közvetlenül a fúvó járókerekéig
vezeti a levegőt, hogy elkülönítse a belső hőtől

• A levegő hőmérsékletét minimális értéken tartja, hogy növelje
a fúvó által kibocsátott tömegáramot

6. Beépített lefúvató hangtompító 7. Nagy hatékonyságú technológiai
légszűrők

8. Különálló levegő bemenet
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Minden összetevő, ami a gép és
a hálózat védelméhez szükséges

A ZB sorozatú elektromos kapcsolószekrénye a legfejlettebb

rendszereket ötvözi, hogy garantálja a gép valamint a csatlakoztatott

hálózat megbízhatóságát:

• RFI szűrők a hálózat harmonikus zavarainak csökkentéséhez

• Váltóáramú fojtóelemek a nagy feszültségcsúcsok ellen

• Vezérlőegység

• Nagyfrekvenciás változó fordulatszámú meghajtás

• Áramkimaradás esetén DC/DC-konverter látja el energiával a
mágneses csapágy szabályzóját

• A mágneses csapágy szabályozója dinamikusan beállítja a fúvó
tengelyhelyzetét

• LC szűrők az állandó mágneses motor felharmonikusok elleni
védelméhez

Speciális alkatrészek
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A legalacsonyabb üzemi
hőmérséklet minden alkatrész
esetében

Az Atlas Copco ZB turbó fúvó speciális kialakítású hűtési

útvonalakkal rendelkezik. Három külön hűtési útvonal csatlakozik

egyetlen kimeneti forráshoz a gép tetején. Az alábbiakban láthatók

az egyes hűtési útvonalak részletei:

• A mágneses csapágy hűtési útvonala a fúvón kívülről érkező
levegőt használja, amely tisztítás után közvetlenül a csapágyakra
kerül

• A belső hűtési útvonal szintén kívülről érkező, tisztított levegőt
használ a mechanikai alkatrészek, például állandó mágneses
motor körüli keringetéshez

• Az elektromos kapcsolószekrény hűtési útvonala alulról felfelé
áramló levegővel hűti az egyes alkatrészeket

Különálló hűtőlevegő útvonalak
egyetlen közös kimenethez
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A be- és kilépő hűtőlevegő útvonalak légcsatornázásának vagy

csövezésének lehetőségével még több energiamegtakarítást lehet

elérni. Ha a levegő hidegebb helyről érkezik (például a

fúvóhelyiségen kívülről), a hűtőteljesítménye még nagyobb, és az

arra kijelölt hűtőventilátoroknak kevesebbet kell működnie. Ezen

túlmenően a fúvók telepítési helyén kívülre irányított meleg

kimeneti levegő miatt a fúvóhelyiséget kevésbé kell hűteni, és

ezáltal további energiamegtakarítást eredményez. E két egyszerű

csatlakozással hosszú távon nagy megtakarításokra lehet számítani!

Légcsatornás hűtési útvonalak a még
nagyobb megtakarítás érdekében!
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Egyenesen a környezetből a
gyártási folyamathoz

A levegő folyamathoz való lehető leghatékonyabb szállítását két

egyszerű alapelvvel biztosítjuk: a levegő beszívási hőmérsékletének

minimálisra csökkentése, és a lehető legkisebb ellenállás keltése a

technológiai levegő útvonalán levő egyes alkatrészeken áthaladó

levegővel szemben. Mindkettő a ZB termékcsalád kialakítása révén

valósul meg:

• A technológiai levegő és a hűtőlevegő nem keveredik, így a
járókerékbe jutó levegő alacsony hőmérsékletű, és ez a
leghatékonyabb sűrítést eredményezi

• A legegyenletesebb útvonal a technológiai levegő számára,
amelyen a fúvón kívülről a folyamathoz halad, kanyarok vagy
olyan drasztikus irányváltások nélkül, amelyek drasztikus nyomás-
és hatékonyság-veszteséghez vezethetnének

A minimális hőmérséklet-emelkedés
és nyomásesések kulcsfontosságúak
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TÍPUS
Üzemi nyomás

Max kapacitás
FAD (levegőszállítás)

Zajszint (1)
Max. beszerelt 

motorteljesítmény

Méretek

H SZ M Súly

mbar(g) psig m3/óra ft3/perc dB(A) kW LE mm hüvelyk mm hüvelyk mm hüvelyk kg font

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

Műszaki jellemzők
ZB 5 VSD+ - ZB 6 VSD+

(1) A súlyozott kibocsátási hangnyomásszint a munkaállomásnál, Lp WSA (re 20 μPa) dB (3 dB-es eltéréssel).

Az ISO 2151 zajszint-tesztkód és az ISO 9614 zajmérési szabvány szerint meghatározott értékek.



Műszaki jellemzők
Az alábbiakban az Atlas Copco ZB turbó fúvójához kapcsolódó összes technikai információ, valamint egy praktikus

előválasztó eszköz található, amely a légárammal és nyomással kapcsolatos elvárásai alapján segítséget nyújt a típus

kiválasztásában.

Az Atlas Copco turbó fúvók meghatározó szerepet játszanak. A

rugalmas kialakítású, csúcstechnológiájú komponensek minden

igényt kielégítenek. Az Atlas Copco már évtizedek óta bizonyítja,

hogy kiemelkedő képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy a

legfontosabb jellemzőket kiváló gépekké ötvözze.

Ezeknek a használatra kész csomagoknak a tartománya szabványos

opciók széles skálájával bővíthető. További információkért forduljon

a helyi képviselőhöz.

Minden igényt kielégítő teljes turbó
fúvó termékcsalád
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Megjegyzések
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ELKÖTELEZVE A FENNTARTHATÓ
TERMELÉKENYSÉGÉRT

Komolyan vesszük felelősségünket ügyfeleinkkel, a környezettel és a

körülöttünk élő emberekkel szemben. Olyan teljesítményt biztosítunk,

amely kiállja az idők próbáját. Ezt hívjuk mi fenntartható
termelékenységnek.

www.atlascopco.com
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Használat előtt olvassa el a kézikönyv összes biztonsági előírását.


