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Hoge inzetbaarheid
tegen lage
levenscycluskosten
Energiekosten kunnen oplopen tot 80% van de kosten van een blower

gedurende zijn levensduur. Daarom ontwikkelen we constant nieuwe

blowermodellen met een minimaal energieverbruik, zoals de ZS VSD+.

Het olievrije schroefblowerelement van Atlas Copco wordt

aangedreven door onze in-house-ontwikkelde vloeistofgekoelde

permanentmagneetmotor. In combinatie met de Neos VSD-omvormer,

werkt deze energie-efficiënte oplossing met variabele toerenregeling

zonder problemen onder de zwaarste omstandigheden.

Met de ZS VSD+ hoeft u zich geen zorgen te maken over uw

inzetbaarheid. Ook komt u niet voor onaangename verrassingen te

staan wanneer u uw energierekening aan het eind van de maand

ontvangt.

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



Atlas Copco heeft weer een volgende stap gezet in de

ontwikkeling van energie-efficiënte lagedrukoplossingen. De

invoering van motoren met een geïntegreerde permanente

magneet zorgt voor de meest energie-efficiënte olievrije

schroefblower met variabele toerenregeling op de markt.

Voor ons is elke ontwerpkeuze gedreven door de ontwikkeling

van betrouwbare en duurzame oplossingen. De behuizing van

onze motor met permanente magneet is voorzien van een

vloeistofgekoelde mantel om de motor koel te houden in alle

omstandigheden. De oliepomp is volledig geïntegreerd om

precies de juiste hoeveelheid gekoelde olie naar de lagers en

tandwielen te laten voeren. De transmissie van de motor naar het

schroefelement gebeurt via een tandwielkast.

Beveilig uw proceskwaliteit en inzetbaarheid door te kiezen voor

de hoogste garantie op pure, 100% Klasse 0-gecertificeerde,

olievrije luchtlevering.

Het geheel bedrijfsklare SMARTLINK-bewakingssysteem houdt u

online op de hoogte van de machinegezondheid, stelt pro-actieve

onderhoudsinterventies voor en adviseert u over de operationele

efficiëntie van het blowersysteem.

Met de ZS & ZS VSD+ beschikt u over een compacte Plug & Play-

bloweroplossing, die past in uw bestaande blowerruimte - als u

die al heeft - of ernaast als u dit verkiest. Het ontwerp is flexibel

op het gebied van de installatie-setup; het onderhoud en de

inspectie kunnen worden uitgevoerd vanaf de voorkant en

achterkant, zodat u vrij bent om de blowers zij-aan-zij te

installeren. Ze kunnen ook buiten worden geïnstalleerd in

behoorlijke zware omstandigheden; wij laten

omgevingstemperaturen toe tot 50 °C/120 °F.

Meest energie-efficiënte blower met
variabele toerentalregeling op de
markt

Duurzaam en betrouwbaar ontwerp

Gegarandeerde inzetbaarheid

Ons streven:
totaaloplossingsinstallaties die
gemakkelijk in de blowerruimte
passen
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Een complete installatie voor al
uw toepassingen
De ZS-blowers, die gebouwd zijn met het oog op volledige productveiligheid, garanderen een continue, flexibele, uiterst

betrouwbare, energiezuinige en 100% olievrije luchtlevering voor al uw lagedruktoepassingen, tegen de laagst mogelijke

bedrijfskosten.

Water is essentieel voor het leven op onze planeet - een

planeet die nooit stopt met draaien... Er is een continue

(maar variabele!) vraag om afvalwater te zuiveren en te

recyclen. Betrouwbaarheid, flexibiliteit en energie-

efficiëntie zijn cruciale elementen; de ZS VSD+ levert ze

allemaal. Het is een solide en flexibele blower met

variabele toerenregeling die het uitgebreide bereik van de

persluchtvraag aankan. Het hoge niveau van energie-

efficiëntie beperkt de energiekosten, die doorgaans 70%

van de totale operationele kosten vertegenwoordigen in

waterzuiveringsinstallaties.

Afvalwaterzuivering

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



Voor pneumatisch transport heeft u een heavy duty-

blower nodig, die haperingen in poedertransfers en een

variabele vraag van het systeem aankan. De ZS-

componenten zijn zorgvuldig geselecteerd; de ZS is de

sterke blower die jarenlang dienst zal doen met een

minimale uitvaltijd.

Pneumatisch transport van producten is duur - de

energiekosten vertegenwoordigen ongeveer 80% van de

kosten voor de levensduur van de blower. Het hoge

energie-efficiëntieniveau en de lage onderhoudskosten

van de ZS VSD+-blower verminderen dus de kosten van

uw eindproduct.

Pneumatisch transport

In het fermentatieproces is het van cruciaal belang dat u

het exacte fermentatierecept volgt. Dit proces heeft een

nauwkeurige luchtstromingsregeling nodig van een

minimum- naar een maximumvraag; de blower moet in

tussentijd een toenemende drukbehoefte het hoofd

kunnen bieden gedurende de fermentatiecyclus. De

behendige ZS VSD+-eenheden hebben het vereiste

bedrijfsprofiel dat de hoogste energie-efficiënte

garandeert, omdat ze op elke werkdruk kunnen draaien.

Fermentatie
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De textielindustrie werkt 24/7 in een continue maar

wisselende procesmodus; de ZS kan vlot de vraag van

een instelbaar debiet aan voor de beïnvloeding van de

vezeleigenschappen, en doet dit op de meest energie-

efficiënte manier door de voordelen van de motor met

permanente magneet ten volle te benutten bij deellast.

De omkasting van de schroefblower is zorgvuldig

ontworpen om een laag geluidsniveau te garanderen. U

hoeft geen extra maatregelen te nemen voor de

aansluiting van de blower in uw blowerruimte: de

eenheden zijn gebruiksklaar en gebruiksvriendelijk.

Non-woven textiel

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



ZS 4 VSD+
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• Gecertificeerde olievrije compressietechnologie (Klasse
0-gecertificeerd)

• Duurzaam gecoate rotoren zorgen voor optimale operationele
spelingen

• De inlaat- en uitlaatpoort en het rotorprofiel met perfecte
afmetingen en timing zorgen voor het laagste specifieke
energiegebruik

• Afgestemde koelolie-injectie op lagers en tandwielen voor
maximale levensduur

• Hoogste motorefficiëntie bij vollast: geen energieverspilling in
redundante koperverliezen

• Constante (hoge) vermogensfactor bij deellast

• De vloeistofgekoelde behuizing verbetert de efficiëntie en
verlengt de levensduur

• IP66-geclassificeerde volledig afgesloten motorhuis voor
gebruik onder de zwaarste omgevingsomstandigheden

• Geïntegreerde oliepomp, direct aangedreven door het
blowerelement

• De olie-injectiespuitmonden verstuiven de optimale
hoeveelheid gekoelde en gefilterde olie op elk lager/tandwiel

• De behuizing van de motor met permanente magneet is
oliegekoeld voor een langere levensduur

• Motor-schroefblower-transmissie via een heavy duty-
tandwielkast

• Lage onderhoudskosten, geen slijtdelen zoals riemen,
riemschijven, ...

• Stabiele tandwieloverbrenging, waardoor het beloofde
energieniveau van de eenheid wordt gegarandeerd over de
gehele levenscyclus

• Gebruiksvriendelijke Elektronikon® Touch

• Geavanceerde connectiviteitsmogelijkheden dankzij
systeemprocescontroller en/of Optimizer 4.0

• Inclusief waarschuwingen, onderhoudsschema's en online
visualisering van de omstandigheden van de machine

• Geïntegreerde oplossing voor maximaal regelbereik van de
blower op het hoogste efficiëntieniveau

• Ontwerp in eigen beheer: complete oplossing, betere controle,
gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen

• Probleemloze werking in zware omstandigheden: IP5X-
beschermingsgraad, aluminiumbehuizing die beschermt tegen
stof en vocht

1. Efficiënte, schone en betrouwbare
compressie

2. Uiterst efficiënte oliegekoelde
motor met permanente magneet

3. Betrouwbaarheid door
gegarandeerde koeling en smering
van lagers, tandwielen en het
motorhuis

4. Meest efficiënte transmissie,
minimaal onderhoud vereist!

5. Geavanceerd touchscreen-
bewakingssysteem

6. Volledig geïntegreerde Neos VSD-
omvormer

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



• Geïntegreerde start- en veiligheidsklep: soepele startfase,
gegarandeerde overdrukbescherming

• Terugslagklepontwerp van Atlas Copco: minimale drukval,
gewaarborgde werking

• Hoogefficiënt inlaatfilter (filtering van deeltjes tot 3 μ met een
rendement van 99,9%)

• Inlaatdemper die werkt met een minimale drukval en hoge
geluidsabsorptie-eigenschappen

• Verzegelde omkastingspanelen en -deuren

• De uitlaatpulsatiedemper beperkt de dynamische
pulsatieniveaus tot een minimum.

• Optionele omkastingspanelen voor buitengebruik

7. Ingebouwde mechanische
integriteit en bescherming

8. Stille omkasting, stille ventilator

9. Flexibele installatie - buitenvariant
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ZS 4 VSD
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• Gecertificeerde olievrije compressietechnologie (Klasse
0-gecertificeerd)

• Duurzaam gecoate rotoren zorgen voor optimale operationele
spelingen

• De inlaat- en uitlaatpoort en het rotorprofiel met perfecte
afmetingen en timing zorgen voor het laagste specifieke
energiegebruik

• Afgestemde koelolie-injectie op lagers en tandwielen voor
maximale levensduur

• Efficiënte IE3 & Nema premium motor

• TEFC voor gebruik onder de zwaarste
omgevingsomstandigheden

• Geïntegreerde oliepomp, direct aangedreven door het
blowerelement

• De olie-injectiespuitmonden verstuiven de optimale
hoeveelheid gekoelde en gefilterde olie op elk lager/tandwiel

• Motor-schroefblower-transmissie via een heavy duty-
tandwielkast

• Lage onderhoudskosten, geen slijtdelen zoals riemen,
riemschijven, ...

• Stabiele tandwieloverbrenging, waardoor het beloofde
energieniveau van de eenheid wordt gegarandeerd over de
gehele levenscyclus

• Gebruiksvriendelijke Elektronikon® Touch

• Geavanceerde connectiviteitsmogelijkheden dankzij
systeemprocescontroller en/of Optimizer 4.0

• Inclusief waarschuwingen, onderhoudsschema's en online
visualisering van de omstandigheden van de machine

• Geïntegreerde oplossing voor maximaal regelbereik van de
blower op het hoogste efficiëntieniveau

• Ontwerp in eigen beheer: complete oplossing, betere controle,
gegarandeerde beschikbaarheid van reserveonderdelen

• Probleemloze werking in zware omstandigheden: IP5X-
beschermingsgraad, aluminiumbehuizing die beschermt tegen
stof en vocht

1. Efficiënte, schone en betrouwbare
compressie

2. Uiterst efficiënte motor

3. Betrouwbaarheid door
gegarandeerde koeling en smering
van lagers en tandwielen

4. Meest efficiënte transmissie,
minimaal onderhoud vereist!

5. Geavanceerd touchscreen-
bewakingssysteem

6. Volledig geïntegreerde Neos VSD-
omvormer
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• Geïntegreerde start- en veiligheidsklep: soepele startfase,
gegarandeerde overdrukbescherming

• Terugslagklepontwerp van Atlas Copco: minimale drukval,
gewaarborgde werking

• Hoogefficiënt inlaatfilter (filtering van deeltjes tot 3 μ met een
rendement van 99,9%)

• Inlaatdemper die werkt met een minimale drukval en hoge
geluidsabsorptie-eigenschappen

• Verzegelde omkastingspanelen en -deuren

• De uitlaatpulsatiedemper beperkt de dynamische
pulsatieniveaus tot een minimum.

• Optionele omkastingspanelen voor buitengebruik

7. Ingebouwde mechanische
integriteit en bescherming

8. Stille omkasting, stille ventilator

9. Flexibele installatie - buitenvariant

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



ZS 4
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• Gecertificeerde olievrije compressietechnologie (Klasse
0-gecertificeerd)

• Duurzaam gecoate rotoren zorgen voor optimale operationele
spelingen

• De inlaat- en uitlaatpoort en het rotorprofiel met perfecte
afmetingen en timing zorgen voor het laagste specifieke
energiegebruik

• Afgestemde koelolie-injectie op lagers en tandwielen voor
maximale levensduur

• Efficiënte IE3 & Nema premium motor

• TEFC voor gebruik onder de zwaarste
omgevingsomstandigheden

• Geïntegreerde oliepomp, direct aangedreven door het
blowerelement

• De olie-injectiespuitmonden verstuiven de optimale
hoeveelheid gekoelde en gefilterde olie op elk lager/tandwiel

• Motor-schroefblower-transmissie via een heavy duty-
tandwielkast

• Lage onderhoudskosten, geen slijtdelen zoals riemen,
riemschijven, ...

• Stabiele tandwieloverbrenging, waardoor het beloofde
energieniveau van de eenheid wordt gegarandeerd over de
gehele levenscyclus

• Gebruiksvriendelijke Elektronikon® Touch

• Geavanceerde connectiviteitsmogelijkheden dankzij
systeemprocescontroller en/of Optimizer 4.0

• Inclusief waarschuwingen, onderhoudsschema's en online
visualisering van de omstandigheden van de machine

1. Efficiënte, schone en betrouwbare
compressie

2. Uiterst efficiënte motor

3. Betrouwbaarheid door
gegarandeerde koeling en smering
van lagers en tandwielen

4. Meest efficiënte transmissie,
minimaal onderhoud vereist!

5. Geavanceerd touchscreen-
bewakingssysteem

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



• Geïntegreerde start- en veiligheidsklep: soepele startfase,
gegarandeerde overdrukbescherming

• Terugslagklepontwerp van Atlas Copco: minimale drukval,
gewaarborgde werking

• Hoogefficiënt inlaatfilter (filtering van deeltjes tot 3 μ met een
rendement van 99,9%)

• Inlaatdemper die werkt met een minimale drukval en hoge
geluidsabsorptie-eigenschappen

• Verzegelde omkastingspanelen en -deuren

• De uitlaatpulsatiedemper beperkt de dynamische
pulsatieniveaus tot een minimum.

• Optionele omkastingspanelen voor buitengebruik

6. Ingebouwde mechanische
integriteit en bescherming

7. Stille omkasting, stille ventilator

8. Flexibele installatie - buitenvariant
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De nieuwe ZS VSD+ is erg klein. Geen problemen meer bij de

vervanging van uw oude blowersysteem door onze schroefblower.

Onze blower past ongetwijfeld in dezelfde ruimte. Hierdoor beperkt

u ook voor nieuwe installaties uw installatie-investeringen tot een

minimum.

De kleinste schroefblower op de markt

Ga tot het uiterste. Plaats zoveel mogelijk ZS-schroefblowers in de

ruimte als fysiek mogelijk is. De gleuven voor de vorkheftruck zijn

voorzien aan de voorzijde; rol de blower erin en parkeer deze in de

rij; interfaces voor luchtuitlaat, luchtinlaat (via leiding) bevinden zich

aan de achterzijde, voedingskabels kunnen worden ingevoerd via

het dak. Eenmaal geïnstalleerd wordt de blower bediend via de

voorzijde (of op afstand), periodiek onderhoud wordt uitgevoerd via

de voorzijde en achterzijde.

Zij-aan-zij-installatie

U hebt geen speciale blowerruimte en geen buitensporig lange

leidingen nodig…

U kunt de ZS & ZS VSD+-schroefblowers installeren waar u dat het

beste uitkomt, met het boutbevestigingssysteem voor

buitenopstelling.

Bedrijf in de open lucht

Flexibele installatie
U zult deze nieuwe ZS en/of ZS VSD+-schroefblower met plezier aansluiten in uw systeem; waar u hem ook wilt hebben,

hij past overal!

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



Alle proceslucht wordt aangezogen via een enkel inlaatrooster,

waardoor de inlaat van leidingen kan worden voorzien, voor een

betere controle.

Gescheiden procesluchtinlaatrooster
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Olievrije perslucht wordt gebruikt in alle takken van de industrie

waar de luchtkwaliteit essentieel is voor het eindproduct en het

productieproces. Tot deze branches behoren de levensmiddelen- en

drankenindustrie, de farmaceutische industrie, de chemische en

petrochemische industrie, de halfgeleider- en elektronica-industrie,

de medische sector, de auto-industrie, de textielindustrie en vele

andere. In deze kritische omgevingen kan verontreiniging met zelfs

maar de geringste hoeveelheid olie leiden tot kostbare productie-

uitval en onbruikbare producten.

Klasse 0: olievrije lucht

Klasse 0: de norm voor de industrie

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



Al meer dan zestig jaar loopt Atlas Copco voorop bij de ontwikkeling

van olievrije persluchttechnologie, wat heeft geresulteerd in een

serie luchtcompressoren en blowers die 100% zuivere perslucht

leveren. In onze CLASS 0-producten wordt tijdens de compressie

geen olie toegevoegd, zodat u 100% zuivere, schone lucht krijgt

wanneer de atmosfeer geen oliedeeltjes bevat. Door voortdurend

onderzoek en productontwikkeling heeft Atlas Copco een nieuwe

mijlpaal bereikt en een nieuwe norm gesteld voor luchtzuiverheid.

Wij zijn de eerste fabrikant die is gecertificeerd volgens de norm

ISO 8573-1, KLASSE 0.

Nummer één in olievrije
persluchttechnologie

Als industrieleider die er voortdurend naar streeft om te voldoen

aan de behoeften van de meest veeleisende klanten, heeft Atlas

Copco het gerenommeerde instituut TÜV verzocht een typetest uit

te voeren op zijn serie olievrije compressoren en blowers. Met de

meest rigoureuze testmethoden die er bestaan, werden alle

mogelijke olievormen gemeten over een groot temperatuur- en

drukbereik. De TÜV heeft zelfs niet het geringste spoor van olie

vastgesteld in de uitlaatluchtstroom. Atlas Copco is daardoor niet

alleen de eerste compressor- en blowerfabrikant die gecertificeerd

is volgens klasse 0, maar presteerde zelfs nog beter dan de

specificaties van ISO 8573-1 KLASSE 0.

Sluit ieder risico uit
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Rendement complete installatie

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



Bij Atlas Copco gebeuren

rendementsmetingen en rapportage

volgens de nieuwste norm (ISO, CAGI etc)

voor een blower met volledig spectrum.

Het rendement wordt als dusdanig

gemeten en gerapporteerd:

• Geleverd debiet (= uitlaatdebiet van de
eenheid bij de door de klant gevraagde
druk)

• Vermogen van installatie (= volledig
gevraagd elektrisch vermogen van het
net op dit bedrijfspunt)

Het geleverd debiet versus inlaatdebiet

(element) en vermogen van installatie

versus asvermogen verschillen wezenlijk.

Stel het werkelijke blowerrendement af

op uw werkelijke behoefte!

Er bestaan talrijke test- en

rapportagecodes voor het

blowerrendement. Hoe kunt u ze

vergelijken?

Ons streven: leveren
van debiet en vermogen
van de installatie

Sommige normen/codes hebben

betrekking op het rendement van de

\"kern\" van de blower, en andere op de

\"volledige installatie\". Beide zijn

relevant, maar niet hetzelfde.

De kern - of het element - is het \"hart\"

van de blower; het is de plaats waar de

elektrische voeding wordt gebruikt voor

het verplaatsen van lucht en het

opbouwen van druk.

Bij de integratie in een installatie wordt

een inlaatfilter meestal op voorhand

geïnstalleerd, met een terugslagklep en

een uitlaatdemper achter het element.

Deze componenten genereren

drukvallen; daarnaast is de temperatuur

van het inlaatdebiet aan het element

hoger dan bij het inlaatrooster van de unit.

Deze effecten leiden per definitie tot een

\"verminderd\" rendement van de

blowerinstallatie vergeleken met de kern/

element-prestatie (hoger energiegebruik

voor een lager massadebiet).

Kernrendement versus
rendement installatie

• Inlaatdebiet = inlaatluchtdebiet =
aanzuigdebiet = aangezogen debiet

• Uitlaatdebiet = geleverd debiet

Wat er binnenkomt moet naar buiten?

Dit is niet waar. Alle blowers hebben een

lek in de luchtafdichtingen; daarnaast

leveren sommige blowertechnologieën -

door hun ontwerp - niet alle aangezogen

lucht af.

Waarom kan de rapportage van het

inlaatdebiet misleidend zijn? Vaak wordt

de rapportage van het inlaatdebiet

gebaseerd op een meting van het

element/kern-aanzuigdebiet; zoals

besproken in het gedeelte

\"kernrendement versus rendement

installatie\" is het op kernniveau gemeten

(debiet-)rendement per definitie beter dan

het niveau van de installatie. Als klant is

het belangrijk om de wijze waarop het

debietrendement wordt gegarandeerd te

vergelijken met het werkelijke debiet dat

het proces vereist (waar is het debiet

\"nodig\"?)

Inlaatdebiet versus
uitlaatdebiet

• Asvermogen = mechanisch vermogen
opgenomen door kern/element om
de lucht van inlaat naar uitlaat te
verplaatsen/comprimeren (doorgaans
gerapporteerd voor kern/
elementrendement, verwijzend naar
verplaatsing/compressie van lucht van
inlaat van element naar uitlaatflens)

• Vermogen van installatie = volledig
elektrisch vermogen opgenomen
door de blowerinstallatie voor het
verplaatsen/comprimeren van de lucht
van de inlaat naar de uitlaat van de
installatie.

Het verschil tussen het vermogen van de

installatie en het asvermogen is de som

van: transmissieverliezen tussen motor en

element (hoog voor riemen, laag voor

tandwielen, nul voor directe aandrijving),

motorverliezen (afhankelijk van het

motortype, grotendeels afhankelijk van

werking bij vollast/deellast!), elektrische

aandrijving (verliezen van FS-starter of

VSD-omvormer) en hulpmiddelen

(koelventilator, pomp)

Asvermogen versus
vermogen installatie

Wat is de leveringsomvang? Dit heeft

WEL een invloed op de

rendementsgarantie.

Stel dat het rendement van de installatie

wordt gerapporteerd op basis van het

uitlaatdebiet en het vermogen van de

installatie; dan is het nog steeds heel

belangrijk om de leveringsomvang van

de eenheid te vergelijken! Is er een

inlaatfilter ingebouwd in de installatie? Is

er een terugslagklep ingebouwd? Is de

VSD-omvormer ingebouwd in de kast? Zo

niet, zijn dan de verliezen van de VSD-

omvormer opgenomen in het

gerapporteerde vermogen van de

installatie?

Plug & play-installatie
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• Luchtinlaat met geluiddempend systeem.

• De lucht wordt gefilterd voordat deze het schroefblowerelement
binnenkomt.

• Interne compressie in het olievrije schroefblowerelement.

• Bij het starten is de afblaasklep 'geopend' om een soepele start
van de eenheid te garanderen. De klep gaat automatisch dicht als
gevolg van de toegenomen luchtdruk.

• Zodra de afblaasklep is gesloten, neemt de luchtdruk verder toe.
Dit zorgt ervoor dat genoeg druk wordt opgebouwd om de
terugslagklep te openen.

• De uitlaatdemper beperkt de drukschommelingen tot een
minimum.\n

• Luchttoevoer naar het systeem.

Processtroom

Stroomschema's ZS 4 VSD+

Processtroom, oliestroom en koelluchtstroom – stapsgewijs.

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



• Oliepomp, gemonteerd op schroefbloweras, die daardoor
rechtstreeks wordt aangedreven.

• Olieaanzuiging van carter, geïntegreerd in de tandwielkast.

• Alle olie wordt verpompt naar de oliekoeler; alle olie wordt
gekoeld.

• De koude olie stroomt door de koelmantel van de motor met
permanente magneet.

• De omloopklep bepaalt de exacte oliestroom die vereist voor de
smering en koeling van lagers en tandwielen.

• Deze olie wordt eerst fijngefilterd.

• De gefilterde olie wordt verdeeld naar individueel afgestemde
oliemondstukken op ieder lager en/of tandwiel in het
schroefblowerelement, de tandwielkast en de motor met
permanente magneet.

• De interne afvoeren vangen alle olie op in het carter (in de
tandwielkast).

Oliestroming

• Eén koelventilator zuigt de warme lucht uit de omkasting.

• Via de achterzijde van de eenheid wordt frisse lucht aangezogen.

• Deze lucht gaat eerst door een geluiddempend systeem.

• De koelventilator leidt de lucht uit de omkasting door de
oliekoeler, waardoor de hitte van de olie wordt weggenomen. De
warme lucht verlaat vervolgens de omkasting via het dakrooster.

• De VSD-kast wordt gekoeld met frisse lucht die wordt
binnengevoerd via filters in de voordeur.

• De ventilatoren van de omkasting leiden de warme lucht uit de
kast, en de warme lucht kan de omkasting verlaten via hetzelfde
dakrooster.

Koelluchtstroom
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• Luchtinlaat met geluiddempend systeem.

• De lucht wordt gefilterd voordat deze het schroefblowerelement
binnenkomt.

• Interne compressie in het olievrije schroefblowerelement.

• Bij het starten is de afblaasklep 'geopend' om een soepele start
van de eenheid te garanderen. De klep gaat automatisch dicht als
gevolg van de toegenomen luchtdruk.

• Zodra de afblaasklep is gesloten, neemt de luchtdruk verder toe.
Dit zorgt ervoor dat genoeg druk wordt opgebouwd om de
terugslagklep te openen.

• De uitlaatdemper beperkt de drukschommelingen tot een
minimum.

• Luchttoevoer naar het systeem.

Processtroom

Stroomschema's ZS 4 & ZS 4 VSD
Processtroom, oliestroom en koelluchtstroom – stapsgewijs.

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



• Oliepomp, gemonteerd op schroefbloweras, die daardoor
rechtstreeks wordt aangedreven.

• Olieaanzuiging van carter, geïntegreerd in de tandwielkast.

• De omloopklep bepaalt de exacte oliestroom die vereist voor de
smering en koeling van lagers en tandwielen.

• Deze olie wordt eerst door de oliekoeler gepompt.

• Vervolgens wordt de olie fijngefilterd.

• De gefilterde olie wordt verdeeld naar individueel afgestemde
oliemondstukken op ieder lager en/of tandwiel in het
schroefblowerelement en de tandwielkast.

• De interne afvoeren vangen alle olie op in het carter (in de
tandwielkast).

Oliestroming

• Eén koelventilator zuigt de frisse lucht uit de achterkant van de
eenheid.

• Deze frisse lucht wordt door de oliekoeler geleid, waardoor de
warmte van de olie wordt weggenomen.

• De koelventilator van de motor zuigt tegelijkertijd ook frisse lucht
uit de achterkant van de eenheid. De kap rond de motorventilator
zorgt ervoor dat de lucht over de koelribben stroomt.

• De kast wordt gekoeld met frisse lucht die via filters in de
voordeur wordt binnengezogen.

• De ventilatoren van de kast leiden de warme lucht uit de kast, en
de omkasting binnen.

• De warme lucht uit de omkasting (warmte van oliekoeling,
warmte van motorkoeling en warmte van omkasting) kan de
omkasting verlaten via een dakrooster. Er is een geluiddempend
systeem geïnstalleerd.

Koelluchtstroom
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De Elektronikon®-besturing is specifiek ontworpen om de prestaties van uw blowers onder diverse

omstandigheden te optimaliseren. Optimizer 4.0 neemt het beheer van uw volledige blowerruimte voor

zijn rekening. De belangrijkste voordelen hiervan zijn toegenomen energie-efficiëntie door een lager

energiegebruik, kortere onderhoudstijden en minder stress, voor zowel uzelf als uw volledige

persluchtsysteem.

Elektronikon®

Het kleurendisplay met aanraakscherm geeft u een eenvoudige

weergave van de werking van de machine.

• Duidelijke pictogrammen en intuïtieve navigatie bieden snel
toegang tot alle belangrijke instellingen en gegevens.

• Bewaking van de machinewerking en onderhoudsstatus;
wanneer nodig wordt deze informatie weergegeven.

• Bediening van de apparatuur om specifieke en betrouwbare
perslucht te leveren.

• Geïntegreerde afstandsbediening en meldingen zijn standaard,
inclusief de eenvoudig te gebruiken geïntegreerde website.

• Ondersteuning voor 31 verschillende talen, inclusief talen met
tekens.

Elektronikon® MK5 Touch -
Intelligentie maakt deel uit van de
installatie

Bewaak uw machines via het ethernet met de

Elektronikon®-besturing en de SMARTLINK-service.

Bewakingsfuncties omvatten waarschuwingen, een

noodstopfunctie, sensor-trending en onderhoudsschema's.

Kies voor energie-efficiëntie: er worden rapporten op maat

gegenereerd over de energie-efficiëntie van uw blowerruimte,

conform ISO 50001.

Connectiviteit met SMARTLINK

Bewaking en besturing
Haal het beste uit uw installatie!

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



Een goed beheerd persluchtnet leidt tot energiebesparing, minder onderhoud en uitvaltijd en een hogere

productie en productkwaliteit. De Optimizer 4.0 van Atlas Copco kan tegelijkertijd meerdere blowers

bewaken en aansturen. Met dit systeem beschikt u over één centraal regelpunt voor uw gehele

persluchtnet, zodat alle blowers optimale prestaties leveren voor uw proces. Het resultaat is een zeer

betrouwbaar en energiezuinig persluchtnet, minder hoofdbrekens en lagere bedrijfskosten.

Leun rustig achterover, want de Optimizer 4.0 heeft alles
onder controle
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Originele onderdelen die exact zijn ontworpen en geproduceerd

volgens de specificaties van uw blower, en altijd worden geleverd

waar en wanneer u ze nodig hebt.

• Alle onderdelen in één pakket - Zo hebt u altijd het vereiste
onderdeel voor uw onderhoudsactiviteit bij de hand.

• Bespaar - Een servicekit kost minder dan de som van de
afzonderlijk te bestellen onderdelen.

• Minder administratie - Elke servicekit heeft één
onderdeelnummer. Hierdoor hoeft u slechts één inkooporder te
maken, die gemakkelijk kan worden verwerkt.

Bloweronderdelen bij u aan de deur:
ons onderdelenplan

Vermijd financiële verrassingen. In onze service tegen een vaste

prijs wordt de expertise van in de fabriek opgeleide deskundigen

gecombineerd met de kwaliteit van onze originele

bloweronderdelen.

• De beste bloweronderdelen - De ongeëvenaarde kwaliteit van
onze originele onderdelen leidt tot een optimale inzetbaarheid,
een optimaal energiegebruik en een optimale betrouwbaarheid.

• Een deskundig onderhoudsplan - Vertrouw op de expertise van in
de fabriek opgeleide Atlas Copco-technici.

• Duidelijk en eenvoudig - Elke dienst met een vaste prijs is
afgestemd op uw installatie, omstandigheden op uw locatie en
uw productieplanning, en het toepassingsgebied en de prijs
ervan zijn duidelijk.

Service tegen een vaste prijs: beste
bloweronderdelen & onderhoud

Optimaliseer uw bedrijfsmiddelen
met een onderhoudsplan
Verlaag uw totale eigendomskosten en profiteer van optimale prestaties

Optioneel onderhoud zorgt voor lagere bedrijfskosten van uw blowersysteem. De operationele efficiëntie wordt

verhoogd, omdat onze onderhoudsexpertise u het leven makkelijker maakt als het gaat om het beheer van middelen.

Met professionele servicebeurten blijft uw apparatuur naar behoren werken, waardoor uw investering wordt beschermd

en een hoge inzetbaarheid en hoge prestaties worden gegarandeerd.

ZS 4, ZS 4 VSD & ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



Vertrouw op opgeleide Atlas Copco-technici en de ongeëvenaarde

kwaliteit van onze originele onderdelen.

• Servicerapporten - Wij helpen u een maximaal energierendement
te verkrijgen door u up-to-date te houden over de status van uw
systeem.

• Voorkom uitval - Als onze monteurs een bijkomend beginnend
probleem ontdekken, zullen ze een oplossing voorstellen.

• Topprioriteit noodoproepsysteem - Indien een dringende reparatie
noodzakelijk is, krijgt uw reparatie voorrang.

Preventief onderhoudsplan voor
optimale inzetbaarheid van blower

Wij zorgen voor al het onderhoud en alle upgrades, reparaties en

bieden zelfs oplossingen bij storingen, tegen een all-in prijs.

• Complete zorg voor blowers - On-time onderhoud door
deskundige service-engineers, originele onderdelen, proactieve
upgrades en blowerrevisies.

• Totale risicodekking - Dit betekent dat wij zonder extra kosten aan
te rekenen zorgen voor alle reparaties en zelfs voor de oplossing
van storingen van uw blower.

• Ultieme efficiëntie - De montage van de nieuwste
compressiecomponenten maakt uw compressor weer zo goed
als nieuw wanneer het gaat om efficiëntie en betrouwbaarheid.

Complete zorg voor blowers met ons
Total Responsibility Plan
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Notities
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TOEGEWIJD, DUURZAAM, PRODUCTIEF

Wij staan voor onze verantwoordelijkheid jegens onze klanten, het
milieu en de mensen om ons heen. Wij zorgen ervoor dat prestaties de
toets der tijd doorstaan. Dat bedoelen we met toegewijd, duurzaam en
productief.

www.atlascopco.com

2935 0702 00 © 2018, Atlas Copco Airpower NV, België. Alle rechten voorbehouden. Ontwerpen en specificaties zijn onderworpen aan wijzigingen zonder voorafgaande

kennisgeving noch enige verplichting. Lees vóór gebruik alle veiligheidsinstructies in de handleiding.
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