
Oljefrie skrueblåsere

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



Høy driftstid med
lave
livssykluskostnader
Energy costs can add up to 80% of the lifecycle cost of a blower.

That's why we constantly develop new blower models, consuming a

minimum level of energy, such as the ZS VSD+. The Atlas Copco oil-

free screwblower element is driven by our in-house developed liquid

cooled permanent magnet motor. Combined with the Neos VSD

inverter, this successfull energy-efficient variable speed driven solution

runs trouble-free in the harshest environments.

With the ZS VSD+ you don't need to worry about your process uptime

and no hidden surprizes will occur when receiving the energy bill at

the end of the month.

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Atlas Copco har igjen tatt neste steg i utviklingen av

energieffektive lavtrykksløsninger. Innføringen av integrerte

motorer med permanent magnet har gitt oss den mest

energieffektive oljefrie skrueblåseren med variabel hastighet på

markedet.

For oss er hvert eneste designvalg drevet av ønsket om å skape

pålitelige og holdbare løsninger. Huset til motoren med

permanent magnet har en væskekjølt kappe, slik at det holder

seg kjølig til enhver tid. Oljepumpen er fullstendig integrert, slik at

akkurat riktig mengde kjøleolje blir ført til lagrene og girene.

Overføring fra motor til skrueelement skjer via en girkasse.

Begynn å sikre prosesskvaliteten og prosessoppetiden ved å

velge den høyeste garantien for ren, 100 % klasse 0-sertifisert,

oljefri tilførsel av luft.

Når SMARTLINK-overvåkingssystemet er fullstendig i drift, vil det

sende deg informasjon over nettet om maskinens tilstand, foreslå

forebyggende vedlikehold og gi deg råd om driftseffektiviteten til

blåsersystemet.

ZS og ZS VSD+ gir deg en kompakt plug-and-play-blåserløsning.

Den vil enkelt passe i det eksisterende blåserrommet ditt – om du

har et allerede – eller ved siden av, om du foretrekker det.

Designen er fleksibel når det gjelder installasjon. Vedlikehold og

inspeksjon kan gjøres fra forsiden og baksiden, slik at du kan

velge å installere dem side om side. Blåserne kan installeres

utendørs i ganske røffe tilstander, og vi godtar værforhold med

temperaturer på opptil 50 °C.

Den mest energieffektive
driverenheten med variabel hastighet
på markedet

Kraftig og pålitelig design

Garantert prosessoppetid

Vårt engasjement: pakker med totale
løsninger som enkelt kan tilpasses
blåserrommet ditt
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En komplett pakke for alle
bruksområder
Built to ensure complete product safety, ZS blowers ensure a continuous, flexible, highly reliable and energy-efficient

100% oil-free air supply in all your low pressure applications at the lowest possible operational cost.

Vann er helt grunnleggende for liv på planeten vår – en

planet som aldri stopper opp … Det finnes et kontinuerlig

(men variabelt!) behov for å rense og resirkulere

avfallsvann. Pålitelighet, fleksibilitet og energieffektivitet

er nøkkelelementer. ZS VSD+ tilbyr alt dette. Det er en

solid og smidig blåser med variabel hastighet som kan ta

seg av et bredt spekter av forskjellige behov for luftflyt.

Den høye energieffektiviteten begrenser

energikostnadene, som vanligvis utgjør 70 % av totale

driftskostnader ved vannrenseanlegg.

Rensning av avløpsvann

For pneumatisk transport trenger du en kraftig blåser,

som fungerer selv ved kutt under strømoverførsler, og

som håndterer behovet for et fullstendig variabelt system.

ZS-delene har blitt nøye utvalgt; ZS er den kraftige

blåseren som vil fungere i årevis, med minimal nedetid.

Å transportere produkter pneumatisk er dyrt –

energikostnader utgjør omtrent 80 % av kostnadene i

blåserens livssyklus. Derfor vil den høye

energieffektiviteten og de lave vedlikeholdskostnadene til

ZS VSD+-blåseren redusere kostnadene til sluttproduktet

ditt.

Pneumatisk transportbånd

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Under fermenteringsprosessen er det viktig å følge

fermenteringsoppskriften til punkt og prikke. Denne

prosessen trenger nøyaktig kontroll av luftflyten, fra

minste til høyeste krav. Blåseren skal samtidig være i

stand til å håndtere behovet for økt trykk i løpet av

fermenteringssyklusen. De smidige ZS VSD+-enhetene er

utstyrt med en driftsprofil som sikrer den høyeste

energieffektiviteten fordi de kan kjøre ved hvert enkelt

driftspunkt.

Gjæring

Tekstilindustrien går 24 timer i døgnet i en kontinuerlig

prosess, alltid under endring. ZS håndterer enkelt

behovet for en justerbar flyt som kan påvirke

fiberegenskaper, og dette på den mest energieffektive

måten, der den drar full nytte av motoren med permanent

magnet med delvis belastning. Skrueblåserens hus er

designet nøye for å sikre lavt støynivå. Du trenger ikke å

forutse ekstratiltak knyttet til blåseren i blåserrommet ditt.

Enhetene er brukervennlige og klar til bruk.

Ikke-vevd tekstil
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ZS 4 VSD+

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



• Sertifisert oljefri kompresjonsteknologi (klasse 0-sertifisert)

• Rotorer med forsterkende belegg sørger for optimal bruk av
plass under drift

• Lavest mulig spesifikk strømforbruk med perfekt størrelse og
tidsstyrt profil for inntaks- og uttaksport og rotor

• Lengre levetid med finjustert injisering av kjøleolje til lagre og
gir

• Høyest effektivitet for motor med full pålastning: null bortkastet
energi i tap av overflødig kobber

• Konstant (høy) effektfaktor ved delvis pålastning

• Væskekjølt hus forbedrer effektiviteten og forlenger levetiden

• IP66-vurdert og fullstendig innebygd motorhus for drift i de
mest brutale værforhold

• Integrert oljepumpe, drevet direkte med blåseelementet

• Oljedyser spruter optimal mengde kjøleolje og filtrert olje til
hvert av lagrene/girene

• Huset for motoren med permanent magnet er oljekjølt, noe
som forlenger levetiden

• Motor-skrueblåseroverføring via en kraftig girkasse

• Lave vedlikeholdskostnader, og ingen deler som påvirkes av
slitasje som belter, remskiver osv.

• En giroverførsel er stabil over lengre tid, som sikrer det
forventede energinivået til enheten gjennom hele livssyklusen

• Den brukervennlige Elektronikon® Touch

• Avanserte tilkoplingsegenskaper takket være
systemprosesskontrolleren og/eller Optimizer 4.0

• Inkludert varslingsindikatorer, vedlikeholdsplanlegging og
visualisering av maskinens tilstand på nett

• Integrert løsning som maksimerer blåserens effektreduksjon på
høyeste effektivitetsnivå

• Intern design: fullstendig løsning, forbedret kontroll og
garantert tilgjengelighet for reservedeler

• Problemfri drift i de tøffeste værforhold: IP5X-beskyttelsesgrad,
aluminiumshus som beskytter mot støv og fuktighet

1. Effektiv, ren og pålitelig
kompresjon

2. Meget effektiv oljekjølt motor med
permanent magnet

3. Sikret kjøling og smøring av lagre,
gir og motorhus garanterer pålitelig
drift

4. Den mest effektive girkassen med
minimalt vedlikehold!

5. Avansert overvåkingssystem med
berøringsskjerm

6. Fullstendig integrert Neos
frekvensomformer
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• Integrert oppstarts- og sikkerhetsventil: problemfri oppstart,
garantert beskyttelse mot overtrykk

• Tilbakeslagsventildesign fra Atlas Copco: minimalt trykkfall,
sikker drift

• Høyeffektivt inntaksfilter (filtrerer partikler opptil 3μ med en
ytelse på 99,9 %)

• Inntaksledeplate med lyddemper, minimalt trykkfall og høy
lydabsorbsjon

• Huset har forseglede paneler og dører

• Trykksvingningsdemper reduserer dynamiske trykksvingninger
i luftflyten til minimalt nivå

• Valgfrie huspaneler for utendørs drift7. Innebygget mekanisk integritet og
beskyttelse

8. Stille kabinett, stille blåser

9. Installeringsfleksibilitet –
utendørsvariant

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



ZS 4 VSD

• Sertifisert oljefri kompresjonsteknologi (klasse 0-sertifisert)

• Rotorer med forsterkende belegg sørger for optimal bruk av
plass under drift

• Lavest mulig spesifikk strømforbruk med perfekt størrelse og
tidsstyrt profil for inntaks- og uttaksport og rotor

• Finjustert injisering av kjøleolje til lagre og gir gir lengre levetid

• IE3 og Nema førsteklasses effektiv motor

• TEFC for drift i selv de tøffeste værforhold

1. Effektiv, ren og pålitelig
kompresjon

2. Høyeffektiv motor

9



• Integrert oljepumpe, drevet direkte med blåseelementet

• Oljedyser spruter optimal mengde kjøleolje og filtrert olje til
hvert av lagrene/girene

• Motor-skrueblåseroverføring via en kraftig girkasse

• Lave vedlikeholdskostnader, og ingen deler som påvirkes av
slitasje, som belter, remskiver osv.

• En giroverførsel er stabil over lengre tid, som sikrer det
forventede energinivået til enheten gjennom hele livssyklusen

• Den brukervennlige Elektronikon® Touch

• Avanserte tilkoplingsegenskaper takket være
systemprosesskontrolleren og/eller Optimizer 4.0

• Inkludert varslingsindikatorer, vedlikeholdsplanlegging og
visualisering av maskinens tilstand på nett

• Integrert løsning som maksimerer blåserens effektreduksjon på
høyeste effektivitetsnivå

• Intern design: fullstendig løsning, forbedret kontroll og
garantert tilgjengelighet for reservedeler

• Problemfri drift i de tøffeste værforhold: IP5X-beskyttelsesgrad,
aluminiumshus som beskytter mot støv og fuktighet

• Integrert oppstarts- og sikkerhetsventil: problemfri oppstart,
garantert beskyttelse mot overtrykk

• Eget design på tilbakeslagsventilen fra Atlas Copco gir minimalt
trykkfall og sikker drift.

• Høyeffektivt inntaksfilter (filtrerer partikler opptil 3μ med en
ytelse på 99,9 %)

• Inntaksledeplate med lyddemper, minimalt trykkfall og høy
lydabsorbsjon

• Forseglede paneler og dører på huset

• Trykksvingningsdemper reduserer dynamiske trykksvingninger
i luftflyten til minimalt nivå

li>Valgfrie huspaneler for utendørs drift

3. Sikret kjøling og smøring av lagre
og gir garanterer pålitelig drift

4. Den mest effektive girkassen med
minimalt vedlikehold!

5. Avansert overvåkingssystem med
berøringsskjerm

6. Fullstendig integrert Neos
frekvensomformer

7. Innebygget mekanisk integritet og
beskyttelse

8. Stille kabinett, stille blåser

9. Installeringsfleksibilitet –
utendørsvariant

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



ZS 4

• Sertifisert oljefri kompresjonsteknologi (klasse 0-sertifisert)

• Rotorer med forsterkende belegg sørger for optimal bruk av
plass under drift

• Lavest mulig spesifikk strømforbruk med perfekt størrelse og
tidsstyrt profil for inntaks- og uttaksport og rotor

• Finjustert injisering av kjøleolje til lagre og gir gir lengre levetid

• IE3 og Nema førsteklasses effektiv motor

• TEFC for drift i selv de tøffeste værforhold

1. Effektiv, ren og pålitelig
kompresjon

2. Svært effektiv motor
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• Integrert oljepumpe, drevet direkte med blåseelementet

• Oljedyser spruter optimal mengde kjøleolje og filtrert olje til
hvert av lagrene/girene

• Motor-skrueblåseroverføring via en kraftig girkasse

• Lave vedlikeholdskostnader, og ingen deler som påvirkes av
slitasje, som belter, remskiver osv.

• En giroverførsel er stabil over lengre tid, som sikrer det
forventede energinivået til enheten gjennom hele livssyklusen

• Den brukervennlige Elektronikon® Touch

• Avanserte tilkoplingsegenskaper takket være
systemprosesskontrolleren og/eller Optimizer 4.0

• Inkludert varslingsindikatorer, vedlikeholdsplanlegging og
visualisering av maskinens tilstand på nett

• Integrert oppstarts- og sikkerhetsventil: problemfri oppstart,
garantert beskyttelse mot overtrykk

• Eget design på tilbakeslagsventilen fra Atlas Copco gir minimalt
trykkfall og sikker drift.

• Høyeffektivt inntaksfilter (filtrerer partikler opptil 3μ med en
ytelse på 99,9 %)

• Inntaksledeplate med lyddemper, minimalt trykkfall og høy
lydabsorbsjon

• Forseglede paneler og dører på huset

• Trykksvingningsdemper reduserer dynamiske trykksvingninger
i luftflyten til minimalt nivå

• Valgfrie huspaneler for utendørs drift

3. Sikret kjøling og smøring av lagre
og gir garanterer pålitelig drift

4. Den mest effektive girkassen med
minimalt vedlikehold!

5. Avansert overvåkingssystem med
berøringsskjerm

6. Innebygget mekanisk integritet og
beskyttelse

7. Stille kabinett, stille blåser

8. Installeringsfleksibilitet –
utendørsvariant

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Den nye ZS VSD+ er veldig liten. Ingen flere problemer når du bytter

ut det gamle blåsersystemet ditt med skrueblåseren vår. Den vil

garantert passe på samme plass. Dette vil også bidra med å

redusere kostnadene ved nye installasjoner.

Den minste skrueblåseren på markedet

Utfordre grensene. Klem inn så mange ZS-skrueblåsere som det er

fysisk mulig. Du finner spor til plassering av gaffeltruck foran. Rull

inn og plasser blåseren i rekken. Grensesnitt for luftuttak, luftinntak

(med kanaler) finner du på baksiden, mens strømkabler kan føres

inn fra taket. Etter installering kan den betjenes fra fremsiden (eller

fjernstyrt), og periodevis vedlikehold utføres fra forsiden eller

baksiden.

Side-by-side-installasjon

Ikke behov for et dedikert blåserrom eller et unødvendig langt

rørsystem … Du kan installere ZS- og ZS VSD+-skrueblåserne der

du synes det er mest praktisk, ved bruk av boltesettet for utendørs

bruk

Utendørs bruk

Installasjonsfleksibilitet
You will love to plug in the new ZS and/or ZS VSD+ screwblower in your system; wherever you have it in mind, it will fit!
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All prosessluft føres gjennom ett enkelt inntaksgitter, som gjør det

mulig å «kanalisere» inntaket for bedre kontroll.

Separat gitter for prosessluftinntak

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Oljefri luft brukes i alle slags bransjer der luftkvalitet er av største

betydning for produksjonsprosessen og sluttproduktet. Disse

bruksområdene inkluderer næringsmiddelindustrien, farmasøytisk

industri, kjemisk og petrokjemisk bearbeiding, produksjon av

halvledere og elektronikk, medisinsk sektor, billakkering,

tekstilproduksjon og mange flere. I disse kritiske miljøene kan selv

den minste oljeforurensning føre til kostbar avbruddstid i

produksjonen og ødelagte produkter.

Klasse 0: oljefri luft

Klasse 0: bransjestandarden
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Gjennom de siste 60 årene har Atlas Copco ledet utviklingen av

teknologi for oljefri luft, noe som har resultert i et utvalg av

kompressorer og blåsere som gir 100% ren, frisk luft. Med våre

KLASSE 0-produkter tilsettes det ikke olje i løpet av

kompresjonsprosessen, og du får dermed 100 % ren luft når

atmosfæren ikke inneholder noen oljepartikler. Gjennom

kontinuerlig forskning og utvikling har Atlas Copco nådd en ny

milepæl ved å sette standarden for luftrenhet, som den første

produsenten til å bli tildelt ISO 8573-1 CLASS 0-sertifisering.

Fremst i verden på teknologi for oljefri
luft

Som industrileder forpliktet til å møte behovene til de mest

krevende kundene ba Atlas Copco det anerkjente TÜV-instituttet om

å teste sitt utvalg av kompressorer og blåsere. Ved hjelp av de

strengeste testmetodene som er tilgjengelige, ble alle mulige

oljetyper målt på tvers av en rekke temperaturer og trykk. TÜV fant

ingen spor etter olje i uttaksluftflyten. Dermed er Atlas Copco ikke

bare den første produsenten av kompressorer og blåsere til å motta

KLASSE 0-sertifisering, men også til å overgå ISO 8573-1 CLASS

0-spesifikasjoner.

Eliminerer enhver fare

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Faktisk pakkeytelse
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Hos Atlas Copco utfører vi

ytelsesmålinger og -rapporter i henhold til

de siste standardene (ISO, CAGI osv), for

alle delene til en blåser. Ytelse måles og

rapporteres slik:

• Levert flyt (= enhetens uttaksflyt ved
kundens bestemte trykknivå)

• Pakkeeffekt (= fullstendign påkrevd
elektrisk strøm fra nettet ved
nåværende driftspunkt)

Levert flyt kontra (element-)inntaksflyt og

pakkeeffekt kontra akseleffekt er betydelig

forskjellige. Bruk faktisk blåserytelse

som er på linje med det faktiske

behovet ditt!

Det finnes utallige test- og rapportkoder

for blåserytelse. Hvordan kan du

sammenligne disse?

Vårt engasjement:
levert flyt og
pakkeeffekt

Noen normer/koder tar for seg ytelsen til

blåserens «kjerne», mens andre tar for

seg «hele pakken». Begge er relevante,

men betyr ikke det samme.

Kjernen – eller elementet – er «hjertet» til

blåseren, hvor den tilførte effekten brukes

til å flytte luft og bygge opp trykk.

Når integrert i en pakke, blir som regel et

inntaksfilter installert på forsiden, og en

tilbakeslagsventil og en lyddemper blir

installert bak elementet. Disse

hjelpedelene genererer trykkfall;

dermed vil elementinntaksflyten ha en

høyere temperatur enn enhetens

inntaksgitter. Disse effektene fører til en

«redusert» ytelse i blåserpakken

sammenlignet med kjerne/element-

ytelsen (høyere strømforbruk for en lavere

masseflyt).

Kjerneytelse kontra
pakkeytelse

• Inntaksflyt = tilsatt flyt = sugeflyt =
innsugd luft

• Uttaksflyt = levert flyt

Det som går inn må komme ut? Det er

ikke sant. Alle blåsere har litt lekkasje fra

lufttetningene. I tillegg til dette finnes det

noen blåsere som ikke er designet til å

levere all innsugd luft.

Hvorfor kan inntaksflytrapporter være

villedende? Ofte er inntaksflytrapporter

basert på måling av sugeflyten i et

element/en kjerne. Som diskutert i

avsnittet «kjerneytelse kontra

pakkeytelse», er (flyt)ytelse målt på

kjernenivå per definisjon bedre enn den

målt på pakkenivå. Som kunde er det

viktig å sammenligne måten flytytelse

garanteres på, kontra faktisk flythastighet

som kreves av prosessen (hvor «behøves»

flyten?).

Inntaksflyt kontra
uttaksflyt

• Akseleffekt = mekanisk effekt tatt ved
kjernen/elementet for å bevege/
komprimere luft fra inntak til uttak
(vanligvis rapportert for kjerne-
/elementytelse, og viser til bevegende/
komprimert luft fra inntaksflens til
uttaksflens på elementet)

• Pakkeeffekt = full elektrisk effekt tatt
ved blåserpakken for å bevege/
komprimere luft fra pakkeinntaket til
pakkeuttaket.

Forskjellen mellom pakkeeffekt og

akseleffekt er summen av: overførselstap

mellom motor og element (stort for belter,

lite for gir, null for direktedrev), motortap

(avhengig av motortype og særlig av

operasjoner med full/delvis pålastning!),

elektrisk drev (tap ved FS-start eller VSD-

omformer) og hjelpeutstyr (kjølevifte,

pumpe).

Akseleffekt kontra
pakkeeffekt

Hva er leveranseomfanget? Dette VIL HA

en innvirkning på ytelsesgarantien.

Hvis pakkeytelsen rapporteres, basert på

uttaksflyt og pakkeeffekt, da er det fortsatt

veldig viktig å sammenligne

leveranseomfanget til enheten! Er et

inntaksfilter integrert i pakken? Er en

tilbakeslagsventil integrert? Er VSD-

omformeren integrert i boksen? Hvis ikke,

har VSD-omformertap blitt inkludert i

rapportert pakkeeffekt?

Plugg-and-play-enhet

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



• Luftinntak med støyreduserende ledeplatesystem.

• Luften filtreres før den føres inn i skrueblåserens element.

• Intern komprimering i det oljefrie elementet.

• Ved oppstart, er avblåsningsventilen «åpen» for jevn oppstart.
Ventilen lukker seg selv, skjøvet av det økte lufttrykket.

• Så snart avblåsningsventilen er lukket, øker lufttrykket, som
skaper nok kraft til å dytte tilbakeslagsventilen åpen.

• En lyddemper reduserer trykksvingningsnivået til et minimum.\n

• Levering av luft til systemet.

Prosessflyt

Flytdiagrammer ZS 4 VSD+

Process flow, oil flow and cooling flow - step by step.
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• Oljepumpe, montert på skrueblåserakselen, som skaper direkte
driv.

• Oljeoppsug fra veivhuset, integrert i girkassen.

• All olje pumpes til oljekjøleren, og all olje blir kjølt ned.

• Nedkjølt olje strømmer gjennom kjølekappen til motoren med
permanent magnet.

• Bypassventilen avgjør eksakt oljestrøm som er nødvendig for
kjøling og smøring av lager og gir.

• Oljen blir først finfiltrert.

• Filtrert olje distribueres til individuelle finjusterte oljedyser for
hvert lager og/eller gir i skrueblåserens element, girkassen og
motoren med permanent magnet.

• Interne avtappere henter opp all oljen i veivhuset (inne i
girkassen).

Oljeflyt

• En kjølevifte trekker den varme lufta ut av huset.

• Frisk luft blir hentet fra baksiden av enheten.

• Den lufta går først gjennom et støyreduserende ledeplatesystem.

• Kjøleviften tvinger luften inne i huset inn gjennom oljekjøleren, og
fjerner varmen fra oljen. Den varme lufta trekkes så ut fra huset
gjennom gitteret i taket.

• VSD-koplingsskapet kjøles ned med frisk luft som blir trukket inn
gjennom filtrene i døren foran.

• Vifter i koplingsskapet dytter den varme lufta ut av skapet, og den
varme lufta trekkes ut av det samme gitteret i taket.

Kjøleflyt

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



• Luftinntak med støyreduserende ledeplatesystem.

• Luften filtreres før den føres inn i skrueblåserens element.

• Intern komprimering i det oljefrie elementet.

• Ved oppstart, er avblåsningsventilen 'åpen' for jevn oppstart.
Ventilen lukker seg selv, skjøvet av det økte lufttrykket.

• Så snart avblåsningsventilen er lukket, øker lufttrykket, som
skaper nok kraft til å dytte tilbakeslagsventilen åpen.

• En lyddemper reduserer trykksvingningsnivået til et minimum.\n

• Levering av luft til systemet.

Prosessflyt

Flytdiagrammer ZS 4 og ZS 4 VSD
Process flow, oil flow and cooling flow - step by step.
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• Oljepumpe, montert på skrueblåserakselen, som skaper direkte
driv.

• Oljeoppsug fra veivhuset, integrert i girkassen.

• Bypassventilen avgjør eksakt oljestrøm som er nødvendig for
kjøling og smøring av lager og gir.

• Oljen blir først pumpet gjennom oljekjøleren.

• Så blir den nedkjølte oljen finfiltrert.

• Filtrert olje distribueres til individuelle finjusterte oljedyser for
hvert lager og/eller gir i skrueblåserens element og girkassen.

• Interne avtappere henter opp all oljen i veivhuset (inne i
girkassen).

Oljeflyt

• En kjølevifte trekker inn frisk luft fra baksiden av enheten.

• Den friske luften føres inn gjennom oljekjøleren, som fjerner
varmen fra oljen.

• Samtidig trekker også kjøleviften frisk luft inn fra baksiden av
enheten. Motorviftekappen sørger for at luften flyter over
kjøleribbene i motoren.

• Koplingsskapet kjøles ned med frisk luft som blir trukket inn
gjennom filtrene i døren foran.

• Vifter i koplingsskapet dytter den varme lufta ut av skapet og inn i
huset.

• Den varme luften i huset (varme fra oljekjøling, motorkjøling og
huset), kan forlate huset gjennom gitteret i taket. Et
støyreduserende ledeplatesystem er installert.

Kjøleflyt
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Elektronikon®-kontroller er spesialutformet for å maksimalisere ytelsen til blåserne våre under forskjellige

forhold. Optimizer 4.0 tar full kontroll over hele blåserrommet ditt. De viktigste fordelene er økt

energieffektivitet ved lavere energiforbruk, redusert tid brukt på vedlikehold og mindre stress … for deg

og for hele luftsystemet ditt.

Elektronikon®

Full fargeberøringsskjerm gir deg en avlesing av utstyrets

driftsforhold som er lett å forstå.

• Klare ikoner og intuitiv navigering gir deg rask tilgang til alle
viktige innstillinger og data.

• Overvåking av utstyrets driftsforhold og vedlikeholdstatus gir deg
all denne informasjonen når det trengs.

• Drift av utstyret for å møte dine trykkluftbehov spesifikt og
pålitelig.

• Innebygd fjernkontroll og varslerfunksjoner leveres som standard,
inkludert et brukervennlig integrert nettsted.

• Støtte for 31 forskjellige språk, inkludert tegnbaserte språk.

Elektronikon® MK5 Touch – intelligens
er en del av pakken

Overvåk dine maskiner over Ethernet med Elektronikon® kontroller

og SMARTLINK service. Overvåkingsfunksjonene omfatter

varslingsindikatorer, sikkerhetsstopp av kompressor, sensortrender

og vedlikeholdsplanlegging.

Velg energieffektivitet: egendefinerte rapporter vil bli opprettet om

energieffektiviteten i blåserrommet ditt, i samsvar med ISO 50001.

Tilkopling, med SMARTLINK

Overvåkning og kontroll
Get the best out of your installation!
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Et ordentlig administrert trykkluftnettverk sparer energi, reduserer vedlikeholdsbehovet, reduserer

avbruddstid, øker produksjon og forbedrer produktkvalitet. Atlas Copcos Optimizer 4.0 overvåker og

kontrollerer flere blåsere samtidig; er ett sentralt kontrollpunkt for hele trykkluftnettverket ditt og sikrer at

alle blåsere gir optimal ytelse for prosessen din. Resultatet er et helautomatisk og energieffektivt

nettverk, som gir deg trygghet og holder kostnadene på et minimum.

Len deg tilbake og slapp av. Optimizer 4.0 har alt under
kontroll

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Originale deler, utformet og produsert etter de nøyaktige

spesifikasjonene til blåseren din, levert akkurat dit du trenger dem,

når du trenger dem.

• Alle deler, én pakke – ha alltid den nødvendige delen til
serviceintervallen din for hånden.

• Spar penger – et servicesett koster mindre enn summen av
delene hvis de bestilles separat.

• Mindre administrasjon – hvert servicesett har ett enkelt
delnummer, slik at du kan lage en enkel innkjøpsordre som er lett
å følge opp.

Blåserdeler levert på døra: vår plan for
servicedeler

Unngå økonomiske overraskelser. Fastpristjenestene våre

kombinerer ekspertisen til fabrikkvalifiserte teknikere med

kvaliteten til de originale blåserdelene våre.

• De beste blåserdelene – den enestående kvaliteten på våre
originale deler gir optimal oppetid, energiforbruk og pålitelighet.

• En ekspertplan for vedlikehold – du kan stole på ekspertisen til de
fabrikkvalifiserte teknikerne fra Atlas Copco.

• Tydelig og enkelt – service skreddersydd til installasjonen din,
forholdene på stedet og produksjonsplanlegging. Hver
fastprisservice har tydelig omfang og pris.

Fast pris-tjenester: det beste av
blåserdeler og vedlikehold

Maksimaliser ressursene med en
serviceplan
Reduce your total cost of ownership and benefit from optimal performance

Optional maintenance will reduce the operational cost of your blower system. Operational efficiency is increased as our

maintenance expertise makes life easier when it comes to resource management. Specialist services keeps your

equipment running as it should, protecting your investment and guaranteeing high uptime and performance.
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Du kan stole på de kvalifiserte teknikerne til Atlas Copco og den

uslåelige kvaliteten på de originale delene våre.

• Servicerapporter – vi hjelper deg med å oppnå maksimal
energieffektivitet ved å holde deg oppdatert om statusen til
systemet ditt.

• Forhindre sammenbrudd – hvis teknikerne våre oppdager et
problem som er i ferd med å oppstå, foreslår de en løsning.

• Topprioritert nødanropsystem – hvis en akutt reparasjon er
nødvendig, får du prioritert assistanse.

Forebyggende vedlikeholdsplan for
optimal blåseroppetid

Vi tar oss av alt av vedlikehold, oppgraderinger og reparasjoner av

blåseren og selv driftsstans, for en pris som inkluderer alt.

• Komplett blåserservice – vedlikehold utført av serviceingeniører,
originale deler, proaktive oppgraderinger og blåseroverhalinger.

• Total dekning av risiko – dette betyr at vi tar vare på alle
blåserreparasjoner og selv driftsstans, uten ekstra kostnader.

• Overlegen effektivitet – montering av de nyeste
transmisjonkomponentene gir nye nivåer av
kompressoreffektivitet og pålitelighet.

Komplett blåservedlikehold med vår
totalansvarsplan

ZS 4, ZS 4 VSD og ZS 4 VSD+



Merknader
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FORPLIKTET TIL BÆREKRAFTIG

PRODUKTIVITET

Vi står ved vårt ansvar overfor våre kunder, mot miljøet og
menneskene rundt oss.
Vi gjør ytelsen står den gangen.
Dette er hva vi kaller - Bærekraftig produktivitet.

www.atlascopco.com
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