
Oliefrie skrueblæsere

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hk)



Høj procesoppetid
ved lav
kapitalomkostning
Energiomkostningerne kan øge en kompressors levetidsomkostninger

med op til 80 %. Derfor udvikler vi konstant nye blæsermodeller, der

forbruger et minimum af energi, såsom ZS VSD+. Atlas Copcos oliefrie

skrueventilatorelement drives af vores egenudviklede, væskekølede

permanente magnetmotor. Kombineret med Neos VSD vekselretter

kører denne succesfulde energieffektive løsning med variabel

hastighed problemfrit under selv de barskeste forhold.

Med ZS VSD+ behøver du ikke bekymre dig om oppetid for din proces,

og du får ingen ubehagelige overraskelser, når elregningen dukker op

sidst på måneden.

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Atlas Copco tog igen et nyt skridt i udviklingen af energieffektive

lavtryks-løsninger. Introduktionen af integrerede permanente

magnetmotorer resulterer i den mest energieffektive oliefrie

blæser med variabel hastighed på markedet.

For os er alle designvalg drevet af at sammensætte pålidelige og

holdbare løsninger. Vores permanente magnetmotorhus er

udstyret med en væskekølet kappe til at holde den kølig under

alle forhold. Oliepumpen er fuldt integreret, hvilket sikrer præcis

den korrekte mængde olie til lejer og gear. Transmission fra motor

til skrueelement sker over en gearkasse.

Start sikring af proceskvalitet og procesoppetid ved at vælge den

højeste garanti på ren, 100 % Klasse 0 certificeret oliefri

lufttilførsel.

Fuldt funktionsdygtigt SMARTLINK-overvågningssystem holder

dig informeret om maskinens sundhed, foreslår proaktive

serviceindgreb og rådgiver dig om blæsersystemets

driftsmæssige effektivitet.

Med ZS og ZS VSD+ får du en kompakt Plug & Play-

blæserløsning. Den passer ind i dit eksisterende blæserrum - hvis

du har det allerede - eller ved siden af det, hvis du foretrækker

det. Designet er fleksibelt, når det drejer sig om

installationsopsætning, vedligeholdelse og inspektion kan udføres

fra for- og bagside, så du frit kan installere dem side om side.

Blæserne kan installeres udenfor i ret hårde omgivelser, vi tillader

omgivende forhold med temperaturer op til 50 °C/120 °F.

Mest energibesparende blæser med
variabel hastighed på markedet

Holdbart og pålideligt design

Sikret procesoppetid

Vores forpligtelse:
totalløsningspakker, der er nemme at
tilpasse til dit blæserrum
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En komplet pakke til alle dine
anvendelser
ZS-blæsere er bygget til at sikre fuld produktsikkerhed og garanter en vedvarende, meget pålidelig energieffektiv og 100

% oliefri luftforsyning til mange års brug inden for dine anvendelsesområder med de lavest mulige driftsomkostninger.

Vand er afgørende for livet på vores planet - en planet, der

aldrig holder op med at dreje ... Der er en konstant (men

variabel!) efterspørgsel efter at rense og genvinde

spildevand. Pålidelighed, fleksibilitet og energieffektivitet

er afgørende elementer; ZS VSD+ tilvejebringer det hele.

Det er en solid og fleksibel blæser med variabel

hastighed, der klarer den brede vifte af luftflow-behov.

Det høje energieffektivitetsniveau begrænser

energiomkostningerne, som typisk udgør 70 % af de

samlede driftsomkostninger i vandrensningsanlæg.

Spildevandsrensning

Til pneumatisk transport har du brug for en kraftig blæser,

der er i stand til at håndtere mindre problemer med

overførsel af pulver og en ægte variabel

systemefterspørgsel. ZS-komponenterne er nøje udvalgt;

ZS er den stærke blæser, der vil tjene dig i mange år med

minimal nedetid.

Pneumatisk transport af produkter er dyrt -

energiomkostningerne udgør ca. 80 % af blæserens

levetidsomkostninger. Derfor vil det høje

energieffektivitetsniveau og de lave

vedligeholdelsesomkostninger for ZS VSD+-blæseren

reducere prisen på dit slutprodukt.

Pneumatisk transport

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



I gæringsprocessen er det vigtigt at følge den nøjagtige

fermenteringsopskrift. Denne proces kræver en præcis

styring af luftstrømmen fra minimum- til maksimum-

efterspørgsel. Blæseren skal i mellemtiden kunne

håndtere et stigende krav til trykket i løbet af

gæringscyklussen. De fleksible ZS VSD+-enheder har den

nødvendige driftsprofil, der sikrer det mest

energieffektive, da de er i stand til at køre på hvert

driftspunkt.

Fermentering

Tekstilindustrien kører døgnet rundt i en kontinuerlig, men

skiftende proces. ZS håndterer nemt behovet for

justerbart flow for at påvirke fiberspecifikationen og gør

det på den mest energieffektive måde, og udnytter fuldt

ud fordelene ved den permanente magnetmotor ved

delvis belastning. Skrueventilatorens hus er designet med

omhu for at sikre et lavt støjniveau. Du behøver ikke at

tænke på ekstra foranstaltninger, der forbinder

ventilatoren i dit ventilatorrum: enhederne er klar og

nemme at bruge.

Uvævet tekstil
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ZS 4 VSD+

• Certificeret oliefri kompressionsteknologi (Klasse 0-certificeret)

• Holdbart belagte rotorer sikrer optimale driftsafstande

• Perfekt udformet og tidsindstillet indgangs- og udgangsport og
rotorprofil resulterer i det laveste specifikke strømforbrug

• Afstemt køleolieindsprøjtning til lejer og gear maksimerer
levetiden

1. Effektiv, ren og pålidelig
komprimering

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



• Højeste fuldlastmotoreffektivitet: intet spild af energi i
overflødige kobbertab

• Konstant (høj) effektfaktor ved delvis belastning

• Væskekølet hus forbedrer effektiviteten og forlænger levetiden

• IP66-godkendt, fuldt indkapslet motorhus til drift i de mest
barske omgivelser

• Integreret oliepumpe, der køres direkte med blæserelementet

• Olieindsprøjtningsdyserne sprøjter den optimale mængde
afkølet og filtreret olie til hvert leje/gear

• Permanent magnetmotorhus er oliekølet for at øge levetiden

• Motor-skrueventilatortransmission over en kraftig gearkasse

• Lave vedligeholdelsesomkostninger, ingen slidkomponenter
som f.eks. remme, remskiver, osv.

• En geartransmission er stabil over tid, hvilket sikrer det lovede
enhedsenerginiveau over hele dens livscyklus

• Brugervenligt Elektronikon® Touch

• Avancerede tilslutningsmuligheder takket være
systemprocesstyring og / eller Optimizer 4.0

• Advarselsindikationer, vedligeholdelsesplanlægning og online
visualisering af maskinens tilstand medfølger

• Integreret løsning til maksimering af blæserens nedslag ved
højeste effektivitetsniveau

• Internt design: komplet løsning, forbedret styring, garanteret
tilgængelighed af reservedele

• Problemfri drift i barske omgivelser: IP5X beskyttelsesgrad,
aluminiumskabinet, der beskytter mod støv og fugt

• Integreret opstarts- og sikkerhedsventil: blød opstart, sikret
overtrykbeskyttelse

• Atlas Copcos kontraventildesign: minimalt trykfald, sikret drift

• Højeffektivt indsugningsfilter (partikler op til 3 μ ved en ydelse
på 99,9 % filtreres)

• Lyddæmpning ved indsugning med minimalt trykfald og høj
lydabsorptionsspecifikation

• Forseglede kabinetpaneler og -låger

• Afgangspulsdæmper dæmper dynamiske pulsationsniveauer i
luftstrømmen til et minimum

• Ekstra kabinetpaneler til udendørs brug

2. Højeffektiv oliekølet
jævnstrømsmotor med permanent
magnet

3. Pålidelighed, der sikres af køling og
smøring af lejer, gear og motorhus

4. Den mest effektive transmission,
der kræver minimal vedligeholdelse!

5. Avanceret overvågningssystem
med berøringsfølsom skærm

6. Fuldt integreret Neos VSD
vekselretter

7. Indbygget mekanisk integritet og
beskyttelse

8. Støjsvagt hus, lydløs blæser

9. Installationsfleksibilitet - udendørs
variant
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ZS 4 VSD

• Certificeret oliefri kompressionsteknologi (Klasse 0-certificeret)

• Holdbart belagte rotorer sikrer optimale driftsafstande

• Perfekt udformet og tidsindstillet indgangs- og udgangsport og
rotorprofil resulterer i det laveste specifikke strømforbrug

• Afstemt køleolieindsprøjtning til lejer og gear maksimerer
levetiden

• IE3 og Nema førsteklasses effektiv motor

• TEFC til drift i de mest barske miljømæssige omgivelser

1. Effektiv, ren og pålidelig
komprimering

2. Højeffektiv motor

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



• Integreret oliepumpe, der køres direkte med blæserelementet

• Olieindsprøjtningsdyserne sprøjter den optimale mængde
afkølet og filtreret olie til hvert leje/gear

• Motor-skrueventilatortransmission over en kraftig gearkasse

• Lave vedligeholdelsesomkostninger, ingen slidkomponenter
som f.eks. remme, remskiver, osv.

• En geartransmission er stabil over tid, hvilket sikrer det lovede
enhedsenerginiveau over hele dens livscyklus

• Brugervenligt Elektronikon® Touch

• Avancerede tilslutningsmuligheder takket være
systemprocesstyring og / eller Optimizer 4.0

• Advarselsindikationer, vedligeholdelsesplanlægning og online
visualisering af maskinens tilstand medfølger

• Integreret løsning til maksimering af blæserens nedslag ved
højeste effektivitetsniveau

• Internt design: komplet løsning, forbedret styring, garanteret
tilgængelighed af reservedele

• Problemfri drift i barske omgivelser: IP5X beskyttelsesgrad,
aluminiumskabinet, der beskytter mod støv og fugt

• Integreret opstarts- og sikkerhedsventil: blød opstart, sikret
overtrykbeskyttelse

• Atlas Copcos kontraventildesign: minimalt trykfald, sikret drift

• Højeffektivt indsugningsfilter (partikler op til 3 μ ved en ydelse
på 99,9 % filtreres)

• Lyddæmpning ved indsugning med minimalt trykfald og høj
lydabsorptionsspecifikation

• Forseglede kabinetpaneler og -låger

• Afgangspulsdæmper dæmper dynamiske pulsationsniveauer i
luftstrømmen til et minimum

• Ekstra kabinetpaneler til udendørs brug

3. Pålidelighed, der sikres ved køling
og smøring af lejer og gear

4. Den mest effektive transmission,
der kræver minimal vedligeholdelse!

5. Avanceret overvågningssystem
med berøringsfølsom skærm

6. Fuldt integreret Neos VSD
vekselretter

7. Indbygget mekanisk integritet og
beskyttelse

8. Støjsvagt hus, lydløs blæser

9. Installationsfleksibilitet - udendørs
variant
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ZS 4

• Certificeret oliefri kompressionsteknologi (Klasse 0-certificeret)

• Holdbart belagte rotorer sikrer optimale driftsafstande

• Perfekt udformet og tidsindstillet indgangs- og udgangsport og
rotorprofil resulterer i det laveste specifikke strømforbrug

• Afstemt køleolieindsprøjtning til lejer og gear maksimerer
levetiden

• IE3 og Nema førsteklasses effektiv motor

• TEFC til drift i de mest barske miljømæssige omgivelser

1. Effektiv, ren og pålidelig
komprimering

2. Højeffektiv motor

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



• Integreret oliepumpe, der køres direkte med blæserelementet

• Olieindsprøjtningsdyserne sprøjter den optimale mængde
afkølet og filtreret olie til hvert leje/gear

• Motor-skrueventilatortransmission over en kraftig gearkasse

• Lave vedligeholdelsesomkostninger, ingen slidkomponenter
som f.eks. remme, remskiver, osv.

• En geartransmission er stabil over tid, hvilket sikrer det lovede
enhedsenerginiveau over hele dens livscyklus

• Brugervenligt Elektronikon® Touch

• Avancerede tilslutningsmuligheder takket være
systemprocesstyring og / eller Optimizer 4.0

• Advarselsindikationer, vedligeholdelsesplanlægning og online
visualisering af maskinens tilstand medfølger

• Integreret opstarts- og sikkerhedsventil: blød opstart, sikret
overtrykbeskyttelse

• Atlas Copcos kontraventildesign: minimalt trykfald, sikret drift

• Højeffektivt indsugningsfilter (partikler op til 3 μ ved en ydelse
på 99,9 % filtreres)

• Lyddæmpning ved indsugning med minimalt trykfald og høj
lydabsorptionsspecifikation

• Forseglede kabinetpaneler og -låger

• Afgangspulsdæmper dæmper dynamiske pulsationsniveauer i
luftstrømmen til et minimum

• Ekstra kabinetpaneler til udendørs brug

3. Pålidelighed, der sikres ved køling
og smøring af lejer og gear

4. Den mest effektive transmission,
der kræver minimal vedligeholdelse!

5. Avanceret overvågningssystem
med berøringsfølsom skærm

6. Indbygget mekanisk integritet og
beskyttelse

7. Støjsvagt hus, lydløs blæser

8. Installationsfleksibilitet - udendørs
variant
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Den nye ZS VSD+ er virkelig lille. Ingen problemer længere, mens

du udskifter dit gamle blæsersystem med vores skrueventilatorer.

Vores vil helt sikkert passe ind i det samme område. Også til nye

installationer vil dette hjælpe dig med at minimere dine

installationsinvesteringer.

Den mindste skrueventilator på
markedet

Skub den til grænserne. Pres så mange ZS-skrueventilatorer ind

som fysisk muligt. Der er tilvejebragt gaffeltruckpladser foran, kør

ind og parkér blæseren i rækken; grænseflader til luftafgang, (kanal-)

luftindtag er på bagsiden, strømkabler kan komme ind fra taget. Når

alt er installeret, sker driften fra fronten (eller fjernstyret), periodisk

vedligeholdelse sker fra for- og bagside.

Montering side om side

Der er ikke behov for et dedikeret ventilationsrum, intet behov for

lang rørføring… Du kan installere ZS og ZS VSD+ skrueventilatorer,

uanset hvor du synes, det er mest praktisk, ved hjælp af det

udendørs boltesæt

Udendørs drift

Installationsfleksibilitet
Du vil elske at tilslutte den nye ZS og/eller ZS VSD+-skrueblæser til dit system. Uanset hvor du ønsker at placere den,

passer den ind!

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Al procesluft ledes gennem et enkelt indsugningsgitter, hvilket gør

det muligt at \"rørføre\" indtaget for bedre styring.

Separat procesluftindtagsgitter
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Oliefri luft bruges inden for alle mulige brancher, hvor luftkvalitet er

afgørende for slutproduktet og produktionsprocessen. Disse

anvendelsesområder omfatter føde- og drikkevareproduktion,

produktion og emballering af lægemidler, kemisk og petrokemisk

behandling, halvleder- og elektronikproduktion, den medicinske

sektor, autosprøjtelakering, tekstilproduktion og meget mere. I

disse kritiske miljøer kan forurening med blot den mindste mængde

olie resultere i kostbar nedetid i produktionen og ødelagte

produkter.

Klasse 0: Oliefri luft

Klasse 0: Industristandarden

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



I løbet af de sidste tres år har Atlas Copco været banebrydende

med udviklingen af den oliefri luftteknologi, hvilket har resulteret i

en række luftkompressorer og blæsere, som leverer 100 % ren luft.

Med vores KLASSE 0-produkter tilføres der ingen olie i

komprimeringsprocessen, og derfor opnår du 100 % ren luft, når

atmosfæren ikke indeholder nogen oliepartikler. Gennem løbende

forskning og udvikling har Atlas Copco nået en ny milepæl, nemlig

at sætte standarden for luftrenhed som den første producent, der

har fået tildelt en ISO 8573-1 KLASSE 0-certificering.

Først inden for oliefri luftteknologi

Som branchens førende forpligter Atlas Copco sig til at

imødekomme kundernes mest krævende behov og har derfor bedt

det anerkendte TÜV-institut om at typeteste udvalget af oliefri

kompressorer og blæsere. Ved brug af de strengeste testmetoder,

der findes, blev alle mulige olieformer målt på tværs af

temperaturer og tryk. TÜV fandt ingen spor overhovedet af olie i

afgangsluftstrømmen. Således blev Atlas Copco ikke blot den første

producent af kompressorer og blæsere, der modtog KLASSE

0-certificeringen, men klarer sig tilmed bedre, end ISO 8573-1

KLASSE 0-specifikationerne foreskriver.

Eliminerer enhver risiko
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Ægte pakkeydelse

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Hos Atlas Copco udføres ydeevne-

målinger og rapportering i henhold til den

seneste norm (ISO, CAGI osv.), der tager

en komplet blæser i betragtning.

Ydeevnen måles og rapporteres som

sådan:

• Leveret flow (= enhedsudledningsflow
med kundens ønskede tryk)

• Pakkekraft (= fuldt ønsket elektrisk
strøm fra nettet ved dette driftspunkt)

Det leverede flow over for (element)

indsugningsflow og pakkeeffekt over for

akseleffekt er væsentligt anderledes.

Match den sande blæserydelse med dit

aktuelle behov!

Der findes adskillige test- og

rapporteringskoder for blæserydelse.

Hvordan kan man sammenligne?

Vores engagement:
leveret flow og
pakkekraft

Nogle normer/koder beskriver ydeevnen

for \"kernen\" i blæseren, nogle den

\"komplette pakke\". Begge er relevante,

men ikke det samme.

Kernen - eller elementet - er blæserens

\"hjerte\", hvor den elektriske strøm bruges

til at flytte luft og opbygge tryk.

Når den er integreret i en pakke, er der

typisk installeret et indsugningsfilter foran,

en kontraventil og en

udstrømningsdæmper bag elementet.

Disse hjælpemidler genererer trykfald;

ved siden af det, vil

elementindgangsflowet have en højere

temperatur end enhedens indsugningsrist.

Disse effekter resulterer i en \"reduceret\"

ydelse for blæserpakken sammenlignet

med kerne-/elementydelsen (højere

strømforbrug for et lavere masse-flow).

Kerneydelse overfor
pakkeydelse

• Indsugningsflow = indtagsflow =
sugeflow = ønsket flow

• Udløbsflow = leveret flow

Hvad der kommer ind, skal ud? Det er

ikke sandt. Alle blæsere har en vis lækage

over luftpakningerne, udover det, leverer

nogle blæserteknologier - efter design -

ikke al indsuget luft.

Hvorfor kan indløbsflowrapportering

være vildledende? Ofte udføres

flowrapporteringen for tilgang på basis af

en element/hovedflow-måling. Som

beskrevet i afsnittet \"kerne-ydeevne over

for pakke-ydeevne\", er den (flow)-

ydeevne, der er målt ved kerneniveau, pr.

definition bedre end den, der er på

pakkeniveau. Som kunde er det vigtigt at

sammenligne den måde, hvorpå flow-

ydelsen er garanteret over for den faktiske

flowhastighed, der kræves af processen

(hvor er flowet \"nødvendigt\"?).

Indgangsflow overfor
udløbsflow

• Akseleffekt = mekanisk kraft taget af
kerne/element til at flytte/komprimere
luft fra indtag til afgang (typisk
rapporteret for kerne-/elementydelse,
som henviser til flytning/komprimering
af luft fra elementindtags- til
afgangsflangen)

• Pakkeeffekt = fuld elektrisk strøm, der
tages af blæserpakken til at flytte/
komprimere luft fra pakkeindtaget til
pakkeafgangen.

Forskellen mellem pakkeeffekt og

akseleffekt er summen af:

transmissionstab mellem motor og

element (høj for bælter, lav for gear, nul for

direkte kørsel), motortab (afhænger af

motortype, afhænger i høj grad af fuld/

delvis belastningsdrift!), el-drev (FS starter

eller VSD vekselrettertab) og hjælpeudstyr

(køleventilator, pumpe).

Akseleffekt overfor
pakkeeffekt

Hvad er leveringsomfanget? Dette HAR en

indvirkning på ydeevnegarantien.

Lad os antage, at pakkens ydeevne,

baseret på udgangsflow og pakkeeffekt,

rapporteres, og så er det stadig meget

vigtigt at sammenligne enhedens

leveringsomfang! Er der et

indsugningsfilter integreret i pakken? Er

der en kontraventil integreret? Er VSD-

vekselretteren integreret i boksen? Hvis

ikke, er VSD-vekselrettertab inkluderet i

den rapporterede pakkeeffekt?

Plug & play-enhed
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• Luftindtag med støjdæmpende spjældsystem.

• Luften filtreres, før den kommer ind i skrueventilatorelementet.

• Intern kompression i det oliefrie skrueventilatorelement.

• Ved opstart er udblæsningsventilen \"åben\" for at facilitere en
jævn opstart af enheden. Denne ventil lukker automatisk ved
hjælp af trykket fra det øgede lufttryk.

• Så snart udblæsningsventilen er lukket, stiger lufttrykket
yderligere, hvilket resulterer i tilstrækkelig kraft til at skubbe
kontraventilen åben.

• Udstødningslyddæmperen reducerer trykpulsationsniveauet til
minimum.

• Lufttilførsel til systemet.

Procesflow

Flowcharts ZS 4 VSD+

Procesflow, olieflow og køleflow – trin for trin.

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



• Oliepumpe, monteret på skrueventilatorakslen er derefter direkte
drevet.

• Oliesugning fra sump, integreret i gearkassen.

• Al olie pumpes til oliekøleren; al olie afkøles.

• Kold olie strømmer gennem den permanente magnetmotors
kølekappe.

• Omløbsventilen styrer det præcise olieflow, der er nødvendig til
leje- og gearkøling samt smøring.

• Denne olie finfiltreres først.

• Filtreret køleolie fordeles til individuelt justerede oliedyser pr. leje
og/eller gear i skrueventilatorelement, gearkasse og motor med
permanent magnet.

• De interne dræn genindvinder al olie i sumpen (i gearkassen).

Olieflow

• En køleventilator trækker den varme luft ud af kabinettet.

• Der tages frisk luft ind fra bagsiden af enheden.

• Denne luft passerer først et støjdæmpende spjældsystem.

• Køleventilatoren tvinger kabinettets luft gennem oliekøleren og
fjerner varmen fra olien. Den varme luft forlader derefter
kabinettet gennem taggitteret.

• VSD-skabet afkøles med frisk luft, der suges ind gennem filtrene
i forlågen.

• Elskabets ventilatorer presser den varme luft ud af skabet, den
varme luft kan forlade kabinettet gennem det samme taggitter.

Køleflow
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• Luftindtag med støjdæmpende spjældsystem.

• Luften filtreres, før den kommer ind i skrueventilatorelementet.

• Intern kompression i det oliefrie skrueventilatorelement.

• Ved opstart er udblæsningsventilen \"åben\" for at facilitere en
jævn opstart af enheden. Denne ventil lukker automatisk ved
hjælp af trykket fra det øgede lufttryk.

• Så snart udblæsningsventilen er lukket, stiger lufttrykket
yderligere, hvilket resulterer i tilstrækkelig kraft til at skubbe
kontraventilen åben.

• Udstødningslyddæmperen reducerer trykpulsationsniveauet til
minimum.

• Lufttilførsel til systemet.

Procesflow

Flowcharts ZS 4 og ZS 4 VSD
Procesflow, olieflow og køleflow – trin for trin.
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• Oliepumpe, monteret på skrueventilatorakslen er derefter direkte
drevet.

• Oliesugning fra sump, integreret i gearkassen.

• Omløbsventilen styrer det præcise olieflow, der er nødvendig til
leje- og gearkøling samt smøring.

• Denne olie pumpes først gennem oliekøleren.

• Derefter er finfiltreres den kølige olie.

• Filtreret køleolie fordeles til individuelt justerede oliedyser pr. leje
og / eller gear i skrueventilatorelementer og gearkassen.

• De interne dræn genindvinder al olie i sumpen (i gearkassen).

Olieflow

• En køleventilator trækker frisk luft ud fra enhedens bagside.

• Den friske luft presses gennem oliekøleren, og fjerner al varme
fra olien

• Parallelt, trækker motorens køleventilator også frisk luft fra
enhedens bagside. Motorventilatorkappen sikrer, at luften
strømmer over motorens køleribber.

• Skabet afkøles med frisk luft, der suges ind gennem filtrene i
forlågen.

• Skabets ventilatorer presser den varme luft ud af skabet, i
kabinettet.

• Den varme kabinetluft (oliekølevarme, motorkølevarme og
kabinetvarme) kan forlade kabinettet gennem et taggitter. Der er
monteret et støjdæmpende spjæld.

Køleflow
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Elektronikon®-enheden er specielt udviklet til at maksimere ydeevnen af blæserne under forskellige

forhold. Optimizer 4.0 overtager styringen af hele blæserrummet. De vigtigste fordele er øget

energieffektivitet ved at sænke energiforbruget, reducere vedligeholdelsestiden og mindre stress…

mindre stress for både dig og hele luftsystemet.

Elektronikon®

En fuldfarveberøringsskærm giver dig en let forståelig udlæsning af

udstyrets driftsbetingelser.

• Tydelige ikoner og intuitiv navigation giver dig hurtig adgang til
alle vigtige indstillinger og data.

• Overvågning af udstyrets driftsbetingelser og
vedligeholdelsesstatus, så du får oplysningerne, når det er
nødvendigt.

• Drift af udstyret med henblik på specifikt og driftssikkert at
opfylde dine trykluftsbehov.

• Indbygget fjernstyring og meddelelsesfunktioner leveres som
standard med integreret, brugervenlig webside.

• Understøtter 31 forskellige sprog, herunder tegnbaserede sprog.

Elektronikon® MK5 Touch - Intelligens
er en del af pakken

Overvåg dine maskiner via Ethernet med Elektronikon®-styreenhed

og SMARTLINK-service. Overvågningsfunktionerne omfatter

advarselsindikationer, generelt kompressorstop,

sensortendensvisning og vedligeholdelsesplanlægning.

Gå efter energieffektivitet: Tilpassede rapporter om

energieffektiviteten i dit ventilatorrum i overensstemmelse med ISO

50001.

Tilslutning, med SMARTLINK

Overvågning og styring
Få det bedste ud af din installation!

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Et korrekt styret trykluftsnetværk vil spare energi, reducere behovet for vedligeholdelse, sænke

nedetiden, øge produktionen og forbedre produktkvaliteten. Atlas Copcos Optimizer 4.0 overvåger og

styrer flere blæsere på samme tid. Den har ét centralt styringspunkt for hele dit trykluftsnetværk, som

sikrer, at alle blæsere yder deres optimale til din proces. Resultatet er et fuldstændig selvkørende og

energieffektivt netværk, der giver dig ro i sindet og holder dine omkostninger nede.

Læn dig tilbage og slap af. Optimizer 4.0 har styr på det hele
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Originale reservedele, der er konstrueret og fremstillet, så de

passer præcist til din blæsers specifikationer. Leveret hvor og når

du skal bruge dem

• Alle dele i en pakke - Hav altid den nødvendige reservedel ved
hånden, når du skal foretage service.

• Spar penge - Et servicekit koster mindre end summen af de
enkelte dele, hvis du bestiller dem separat.

• Mindre administration - Hvert servicekit har sit eget varenummer,
så du kan oprette en simpel indkøbsordre, der er nem at følge op
på.

Blæserreservedele leveret direkte til
din dør: Vores komponentaftale

Undgå økonomiske overraskelser. Vores fastprisydelser kombinerer

fabriksuddannede teknikeres ekspertise med kvaliteten af vores

originale blæserreservedele.

• De bedste blæserreservedele - Vores originale reservedeles
uovertrufne kvalitet resulterer i optimal driftstid, optimalt
energiforbrug og optimal driftssikkerhed.

• En ekspert-vedligeholdelsesplan - Stol på ekspertisen fra
fabriksuddannede teknikere fra Atlas Copco.

• Klart og tydeligt - Hver enkelt fastprisydelse har klart defineret
omfang og pris og er skræddersyet til din installation, de stedlige
forhold og din produktionsplanlægning.

Fastprisydelser: De bedste
blæserreservedele og den bedste
vedligeholdelse af din kompressor

Maksimer dine ressourcer med en
serviceaftale
Reducer dine samlede ejeromkostninger, og drag fordel af en optimal ydeevne

Optimal vedligeholdelse reducerer driftsomkostningerne for dit blæsersystem. Driftseffektiviteten øges, da vores

ekspertise i vedligeholdelse gør livet lettere for dig, når du skal forvalte dine ressourcer. Specialistservice holder dit

udstyr kørende, som det skal, og beskytter din investering.

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Stol på uddannede Atlas Copco-teknikere og den uovertrufne

kvalitet af vores originale reservedele.

• Servicerapporter - Vi hjælper dig med at opnå maksimal
energieffektivitet ved at holde dig opdateret om systemets
status.

• Undgå nedbrud - Hvis vores teknikere opdager et yderligere
problem, der er ved at udvikle sig, foreslår de en løsning.

• Topprioriteret nødopkaldssystem - Hvis der er behov for en hurtig
reparation, får du topprioriteret hjælp.

En forebyggende
vedligeholdelsesaftale for optimal
driftstid for din blæser

Vi sørger for al vedligeholdelse, alle opgraderinger, reparationer og

eventuelle nedbrud på ventilatoren til en samlet pris.

• Rettidig vedligeholdelse af erfarne serviceteknikere, originale
reservedele, proaktive opgraderinger og eftersyn af ventilatoren.

• Total risikodækning - Det betyder, at vi tager os af alle
reparationer og eventuelle nedbrud på ventilatoren, uden ekstra
opkrævninger.

• Ultimativ effektivitet - Når de nyeste drivlinjekomponenter
monteres, hæves niveauet af kompressorens effektivitet og
driftssikkerhed til samme niveau som en ny maskines.

Komplet blæservedligeholdelse med
vores \En plan med totalansvar\
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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 0702 01 © 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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