
Yağsız vidalı blower'lar

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



Düşük kullanım
ömrü maliyetiyle
uzun süre çalışma
Enerji maliyetleri bir blower'ın ömrü boyunca ortaya çıkan maliyetin

%80'ine kadar çıkabilir. Bu nedenle sürekli olarak ZS VSD+ gibi en az

enerji tüketen yeni blower modelleri geliştirmeye devam ediyoruz.

Atlas Copco yağsız vidalı blower elemanı, şirketimiz içinde geliştirilmiş

olan sıvı soğutmalı sabit mıknatıslı motordan güç almaktadır. Neos VSD

invertörle birlikte kullanılan bu başarılı ve enerji verimi yüksek değişken

devirli çözüm, en zorlu ortamlarda sorunsuz çalışır.

ZS VSD+ ile prosesinizin çalışma süresi hakkında endişelenmeniz

gerekmez ve ay sonunda elektrik faturası geldiğinde sürprizle

karşılaşmazsınız.
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Atlas Copco, enerji açısından verimli düşük basınçlı çözümlerin

geliştirilmesinde tekrar geleceğe yönelik bir adım daha attı.

Entegre sabit mıknatıslı motorların sunulmasıyla birlikte piyasadaki

enerji açısından en verimli değişken hızlı ünite tipi yağsız vidalı

blower elde edilir.

Bizim için her tasarım, güvenilir ve dayanıklı çözümler

oluşturmaktan güç alır. Sabit mıknatıslı motor muhafazamız, her

koşulda soğukluğunu korumak için sıvı soğutmalı bir gömlekle

hazırlanmıştır. Yağ pompasının tamamen entegre olması

rulmanlara ve dişlilere tam olarak doğru miktarda soğutulmuş yağ

sağlar. Motordan vidalı elemana aktarım dişli kutusu üzerinden

gerçekleştirilir.

Sürecinizin kalitesini ve çalışma süresini saf, %100 Class 0

sertifikalı yağsız hava dağıtımında en yüksek garantiyi seçerek

temin etmeye başlayın.

Tamamen işlevsel olan SMARTLINK izleme sistemi, çevrimiçi

ortamda makine durumu hakkında sizi bilgilendirir, proaktif bir

şekilde servis müdahaleleri önerir ve blower sisteminin çalışma

verimliliği konusunda size önerilerde bulunur.

ZS ve ZS VSD+ ile kompakt bir Tak ve Kullan blower çözümünüz

olur. Mevcut blower odanıza (zaten varsa) veya tercih ederseniz

yanına sığar. Kurulum konusunda tasarımı esnektir; bakım ve

kontrol hem önden hem de arka tarafından yapılabilir, dolayısıyla

yan yana kurulabilir. Blower'lar oldukça zorlu ortamlarda dışarıda

kurulabilir, en fazla 50°C/120°F sıcaklıklardaki ortam koşullarına izin

verilir.

Piyasadaki enerji açısından en verimli
değişken hızlı ünite tipi blower

Dayanıklı ve güvenilir tasarım

Garantili çalışma süresi

Hedefimiz: blower odanıza kolayca
uyan eksiksiz çözüm paketleri

3



Tüm uygulamalarınız için eksiksiz
paket
Eksiksiz ürün güvenliğini garanti etmek amacıyla üretilen ZS blower'lar, tüm düşük basınçlı uygulamalarınızda mümkün

olan en düşük işletme maliyetiyle sürekli, esnek, son derece güvenilir ve yüksek enerji verimli %100 yağsız hava kaynağı

görevi yapar.

Hiç durmadan dönen gezegenimizde su, hayat için temel

öneme sahiptir. Atık suyu saflaştırmaya ve geri

dönüştürmeye yönelik sürekli (ancak değişken!) bir talep

vardır. Güvenilirlik, esneklik ve enerji verimliliği çok

önemlidir; ZS VSD+ bunların tümünü sağlar. Geniş bir

hava akışı talebi yelpazesiyle baş edebilen sağlam ve

çevik bir değişken hızlı ünite tipi blower'dır. Yüksek enerji

verimliliği seviyesi, su arıtma tesislerinde genellikle

toplam işletim maliyetinin %70'ini oluşturan enerji

maliyetlerini sınırlar.

Atık su arıtma

Pnömatik taşıma için toz aktarımı kesintileri ve gerçek

anlamda değişken bir sistem talebiyle baş edebilen, ağır

hizmet tipi bir blower'a ihtiyacınız olur. ZS bileşenleri

dikkatle seçilir; ZS, minimum bekleme süresiyle size

yıllarca hizmet edecek güçlü blower'dır.

Ürünleri pnömatik olarak taşımak pahalıdır. Enerji

maliyetleri, blower kullanım ömrü maliyetinin yaklaşık

%80'ini oluşturur. Bu nedenle, ZS VSD+ blower'ın yüksek

enerji verimliliği seviyesi ve düşük bakım maliyetleri nihai

ürününüzün maliyetini azaltır.

Pnömatik taşıma
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Fermantasyon prosesinde, tam fermantasyon tarifini

uygulamak çok önemlidir. Bu proses, minimumdan

maksimum talebe kadar doğru hava akışı kontrolü

gerektirir; bu sırada blower'ın fermantasyon döngüsü

sürecinde artan basınç gereksinimini işleyebilmesi gerekir.

Çevik ZS VSD+ üniteleri gereken çalışma profiline sahiptir

ve her çalışma noktasında çalışabildiği için en yüksek

enerji verimliliğini sağlar.

Fermantasyon

Tekstil sektörü 7/24 sürekli ancak değişen proses

modunda çalışır; ZS, elyaf özelliklerini kontrol edebilmek

için ayarlanabilir kapasite gerekliliğini kolayca işler ve

kısmi yükte sabit mıknatıslı motorunun avantajlarını tam

olarak kullanarak bunu enerji açısından en verimli şekilde

yapar. Vidalı blower'ın kanopisi gürültü seviyesinin düşük

olması için dikkatle tasarlanmıştır. Blower'ı blower odanıza

bağlarken ek önlemler öngörmeniz gerekmez: üniteler

kullanıma hazırdır ve kolayca kullanılır.

Dokumasız kumaş
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ZS 4 VSD+
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• Sertifikalı yağsız sıkıştırma teknolojisi (Class 0 sertifikalı)

• Dayanıklı biçimde kaplamalı rotorlar optimum çalışma boşlukları
sağlar

• Mükemmel boyutlu ve zamanlı giriş - çıkış portu ve rotor
profiliyle belirli en düşük güç tüketimi elde edilir

• Rulmanlara ve dişlilere ayarlanmış soğuk yağ enjeksiyonu
kullanım ömrünü en yüksek düzeye çıkarır

• Tam yükte en yüksek motor verimliliği: gereksiz bakır
kayıplarında enerji israfı olmaz

• Kısmi yükte sürekli (yüksek) Güç Katsayısı

• Sıvı soğutmalı muhafaza verimliliği artırır, kullanım ömrünü
uzatır

• En zorlu çevre koşullarında çalışma için IP66 sınıfı tamamen
kapalı motor muhafazası

• Entegre yağ pompası, blower elemanıyla doğrudan tahrik edilir

• Yağ enjeksiyonu nozulları her rulmana/dişliye optimum miktarda
soğutulmuş ve filtrelenmiş yağ püskürtür

• Sabit Mıknatıslı motor muhafazasının yağ soğutmalı olması
kullanım ömrünü artırır

• Ağır hizmet tipi dişli kutusu üzerinden motor-vidalı blower
aktarımı

• Düşük bakım maliyetleri; kayış, kasnak gibi aşınan bileşenler
yoktur

• Dişli aktarımının zaman içinde istikrarlı olması tam kullanım
ömrü boyunca taahhüt edilen seviyede ünite enerjisi sağlar

• Kullanıcı dostu Elektronikon® Touch

• Sistem prosesi kontrol ünitesi ve/veya Optimizer 4.0 sayesinde
gelişmiş bağlantı özellikleri

• Uyarı göstergeleri, bakım planlaması ve makinenin durumunu
çevrimiçi olarak görme özellikleri vardır

• Blower çalışma aralığını en yüksek verimlilik seviyesinde
maksimuma çıkarmak için entegre çözüm

• Atlas Copco tasarımı: eksiksiz çözüm, geliştirilmiş kontrol,
garantili yedek parça bulunabilirliği

• En zorlu koşullarda sorunsuz çalışma: toz ve nemden koruyan
IP5X koruma sınıfı, alüminyum muhafaza

1. Verimli, temiz ve güvenilir
sıkıştırma

2. Yüksek verimli yağ soğutmalı
Sabit Mıknatıslı motor

3. Rulmanların, dişlilerin ve motor
muhafazasının garantili soğutma ve
yağlamasıyla güvenilirlik

4. En verimli aktarım, minimum
bakım gerektirir!

5. Gelişmiş dokunmatik ekranlı
izleme sistemi

6. Tamamen entegre Neos VSD
invertör
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• Entegre başlatma ve emniyet valfi: sorunsuz bir şekilde
başlatma, garantili aşırı basınç koruması

• Atlas Copco çek valf tasarımı: minimum basınç kaybı, garantili
çalışma

• Yüksek verimli giriş filtresi (%99,9 performansla en fazla 3μ
partikül filtrelenir)

• Minimum basınç kaybı ve yüksek ses sönümleme özellikli giriş
bölmesi susturucusu

• Sızdırmaz kanopi panelleri ve kapılar
\n

• Tahliye titreşim damperi hava akışındaki dinamik titreşim
seviyelerini en aza indirir

• Dış mekanda çalıştırma için isteğe bağlı kanopi panelleri

7. Dahili mekanik bütünlük ve koruma

8. Susturuculu kanopi, sessiz blower

9. Kurulum esnekliği - dış mekan
modeli

ZS 4, ZS 4 VSD ve ZS 4 VSD+



ZS 4 VSD
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• Sertifikalı yağsız sıkıştırma teknolojisi (Class 0 sertifikalı)
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• Mükemmel boyutlu ve zamanlı giriş - çıkış portu ve rotor
profiliyle belirli en düşük güç tüketimi elde edilir

• Rulmanlara ve dişlilere ayarlanmış soğuk yağ enjeksiyonu
kullanım ömrünü en yüksek düzeye çıkarır

• IE3 ve Nema yüksek verimli motor

• En zorlu çevre koşullarında çalıştırma için TEFC

• Entegre yağ pompası, blower elemanıyla doğrudan tahrik edilir

• Yağ enjeksiyonu nozulları her rulmana/dişliye optimum miktarda
soğutulmuş ve filtrelenmiş yağ püskürtür

• Ağır hizmet tipi dişli kutusu üzerinden motor-vidalı blower
aktarımı

• Düşük bakım maliyetleri; kayış, kasnak gibi aşınan bileşenler
yoktur

• Dişli aktarımının zaman içinde istikrarlı olması tam kullanım
ömrü boyunca taahhüt edilen seviyede ünite enerjisi sağlar

• Kullanıcı dostu Elektronikon® Touch

• Sistem prosesi kontrol ünitesi ve/veya Optimizer 4.0 sayesinde
gelişmiş bağlantı özellikleri

• Uyarı göstergeleri, bakım planlaması ve makinenin durumunu
çevrimiçi olarak görme özellikleri vardır

• Blower çalışma aralığını en yüksek verimlilik seviyesinde
maksimuma çıkarmak için entegre çözüm

• Atlas Copco tasarımı: eksiksiz çözüm, geliştirilmiş kontrol,
garantili yedek parça bulunabilirliği

• En zorlu koşullarda sorunsuz çalışma: toz ve nemden koruyan
IP5X koruma sınıfı, alüminyum muhafaza

1. Verimli, temiz ve güvenilir
sıkıştırma

2. Yüksek verimli motor

3. Rulmanların ve dişlilerin garantili
soğutma ve yağlamasıyla güvenilirlik

4. En verimli aktarım, minimum
bakım gerektirir!

5. Gelişmiş dokunmatik ekranlı
izleme sistemi

6. Tamamen entegre Neos VSD
invertör
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• Entegre başlatma ve emniyet valfi: sorunsuz bir şekilde
başlatma, garantili aşırı basınç koruması

• Atlas Copco çek valf tasarımı: minimum basınç kaybı, garantili
çalışma

• Yüksek verimli giriş filtresi (%99,9 performansla en fazla 3μ
partikül filtrelenir)

• Minimum basınç kaybı ve yüksek ses sönümleme özellikli giriş
bölmesi susturucusu

• Sızdırmaz kanopi panelleri ve kapılar

• Tahliye titreşim damperi hava akışındaki dinamik titreşim
seviyelerini en aza indirir

• Dış mekanda çalıştırma için isteğe bağlı kanopi panelleri7. Dahili mekanik bütünlük ve koruma

8. Susturuculu kanopi, sessiz blower

9. Kurulum esnekliği - dış mekan
modeli
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• Sertifikalı yağsız sıkıştırma teknolojisi (Class 0 sertifikalı)
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• Sistem prosesi kontrol ünitesi ve/veya Optimizer 4.0 sayesinde
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2. Yüksek verimli motor

3. Rulmanların ve dişlilerin garantili
soğutma ve yağlamasıyla güvenilirlik

4. En verimli aktarım, minimum
bakım gerektirir!

5. Gelişmiş dokunmatik ekranlı
izleme sistemi
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• Entegre başlatma ve emniyet valfi: sorunsuz bir şekilde
başlatma, garantili aşırı basınç koruması

• Atlas Copco çek valf tasarımı: minimum basınç kaybı, garantili
çalışma

• Yüksek verimli giriş filtresi (%99,9 performansla en fazla 3μ
partikül filtrelenir)

• Minimum basınç kaybı ve yüksek ses sönümleme özellikli giriş
bölmesi susturucusu

• Sızdırmaz kanopi panelleri ve kapılar

• Tahliye titreşim damperi hava akışındaki dinamik titreşim
seviyelerini en aza indirir

• Dış mekanda çalıştırma için isteğe bağlı kanopi panelleri6. Dahili mekanik bütünlük ve koruma

7. Susturuculu kanopi, sessiz blower

8. Kurulum esnekliği - dış mekan
modeli
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Yeni ZS VSD+ çok küçüktür. Eski blower sisteminizi vidalı

blower'ımızla değiştirirken artık sorun yaşamayacaksınız. Ürünümüz

aynı alana kesinlikle sığacaktır. Ayrıca yeni kurulumlarda, kurulum

yatırımlarınızı en aza indirmenize yardımcı olacaktır.

Piyasadaki en küçük vidalı blower

Sınırları zorlayın. Fiziksel olarak mümkün olduğu kadar çok sayıda ZS

vidalı blower'ı sıkıştırın. Forklift yuvaları önde hazırlanmıştır; blower'ı

içeri yuvarlayın ve sıraya yerleştirin; hava çıkışı için arabirimler,

(kanallı) hava girişi arka taraftadır, güç kabloları üstten girebilir.

Kurulumdan sonra çalıştırma önden (veya uzaktan) yapılır, periyodik

bakım ön ve arka taraftan yapılır.

Yan yana kurulum

Özel blower odasına ihtiyaç yoktur ve aşırı uzun borular gerekmez…

ZS ve ZS VSD+ vidalı blower'ları dış mekan kitindeki cıvatayı

kullanarak en uygun gördüğünüz yere kurabilirsiniz.

Dış mekanda çalışma

Kurulum esnekliği
Yeni ZS ve/veya ZS VSD+ vidalı blower'ı sisteminize kurarken çok memnun olacaksınız. Aklınıza gelen her yere takılabilir!
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Tüm proses havası tek bir giriş ızgarasından alınır. Bu, daha iyi

kontrol için girişe \"boru döşemeye\" olanak tanır.

Ayrı proses hava girişi ızgarası
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Nihai ürün ve üretim süreci açısından hava kalitesinin çok önemli

olduğu tüm sektörlerde yağsız hava kullanılır. Bu uygulamalar

arasında yiyecek ve içecek işleme, ilaç üretimi ve ambalajlama,

kimyasal ve petrokimyasal işleme, yarı iletken ve elektronik parça

üretimi, tıp sektörü, otomotiv boyası püskürtme, dokuma kumaş

üretimi ve daha birçok uygulama yer alır. Bu kritik ortamlarda, en

ufak bir yağ ile kirlenme yüksek maliyetli üretim durmasına yol

açabilir ve ürünlerin bozulmasına neden olabilir.

Class 0: yağsız hava

Class 0: Sektör standardı
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Son altmış yıldır yağsız hava teknolojisinin geliştirilmesinde öncü rol

oynayan Atlas Copco %100 saf, temiz hava sağlayan hava

kompresörü ve blower serisini geliştirmiştir. CLASS 0 ürünlerimizde

sıkıştırma işlemi sırasında yağ eklenmez ve bu sayede atmosferde

yağ zerrecikleri olmadığı sürece sizin için %100 saf ve temiz hava

temin edilir. Sürekli araştırma ve geliştirme sayesinde yeni bir

kilometre taşına ulaşan Atlas Copco, ISO 8573-1 CLASS 0

sertifikasyonuyla ödüllendirilen ilk üretici olarak hava kalitesinde

standardı belirlemiştir.

Yağsız hava teknolojisinde ilk

Müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen sektör lideri

Atlas Copco, bu amaçla TÜV kuruluşundan yağsız kompresör ve

blower serisine tür testi uygulanmasını istedi. Tüm olası yağ formları

en katı test yöntemleri kullanılarak farklı sıcaklıklarda ve basınçlarda

ölçüldü. TÜV, çıkan basınçlı havada hiçbir yağ izi bulamadı. Böylece

Atlas Copco CLASS 0 sertifikasyonunu alan ilk kompresör ve blower

üreticisi olmakla birlikte, ISO 8573-1 CLASS 0 teknik özelliklerini de

aşmayı başardı.

Tüm riskleri ortadan kaldırır

ZS 4, ZS 4 VSD ve ZS 4 VSD+



Gerçek paket performansı

Atlas Copco'da, performans ölçümleri ve

raporlama tam kapsamlı blower

düşünülerek en son standartlara (ISO,

CAGI vb.) göre yapılır. Performans şu

şekilde ölçülüp raporlanır:

• Teslim edilen akış (= müşterinin talep
ettiği basınçta ünite çıkış akışı)

• Paket gücü (= bu çalışma noktasında
şebekeden tam olarak talep edilen
elektrik gücü)

Teslim edilen akış ve (eleman) giriş akışı ile

paket gücü ve mil gücü büyük

ölçüde farklıdır. Gerçek blower

performansını gerçek ihtiyacınızla

eşleştirin!

Blower performansı için çok sayıda test ve

raporlama kuralı mevcuttur. Karşılaştırma

nasıl yapılır?

Hedefimiz: teslim edilen
akış ve paket gücü
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Bazı standartlar/kurallar blower'ın

\"merkezinin\", bazılarıysa \"tam paketin\"

performansını ele alır. Her ikisi de ilgili

olmakla birlikte, aynı değildir.

Merkez veya eleman, blower'ın \"kalbidir\";

hava taşımak ve basınç oluşturmak için

elektrik gücünün kullanıldığı yerdir.

Pakete entegre edildiğinde genellikle giriş

filtresi en öne, çek valf ve tahliye

susturucusu elemanın arkasına takılır. Bu

yardımcılar basınç kaybı oluşturur;

bunun ardından eleman giriş akışı, ünite

girişi ızgarasından daha yüksek sıcaklıkta

olacaktır. Bu etkiler, merkez/eleman

performansıyla karşılaştırıldığında blower

paketinin doğası gereği performansının

\"azalmasına\" neden olur (daha az kütle

akışı için daha fazla güç tüketimi).

Merkez performansı ve
paket performansı
karşılaştırması

• Giriş akışı = içeri alınan akış = emme
akışı = çekiş akışı

• Çıkış akışı = teslim edilen akış

İçeri giren dışarı mı çıkmalıdır? Bu

doğru değildir. Tüm blower'larda hava

keçeleri aracılığıyla biraz sızma olur; ayrıca

bazı blower teknolojileri tasarım itibarıyla

çekiş havasının tamamını teslim etmez.

Giriş akışı raporlaması neden yanıltıcı

olabilir? Genellikle giriş akışı raporlaması,

bir eleman/merkez emme akışı ölçümüne

göre yapılır; \"merkez performansı ve paket

performansı karşılaştırması\" bölümünde

ele alındığı gibi, merkez seviyesinde

ölçülen performans (akış) doğası gereği

paket seviyesindekinden daha iyidir.

Müşteri olarak akış performansının

sağlanma biçimi ve proses tarafından

talep edilen gerçek akış oranını

karşılaştırmak (akışın nerede \"gerektiği\")

önemlidir.

Giriş akışı ve çıkış akışı
karşılaştırması

• Mil gücü = havayı girişten çıkışa
taşımak/sıkıştırmak için merkez/
eleman tarafından alınan mekanik
güç (genellikle merkez/eleman
performansı için raporlanır, havayı
eleman girişinden çıkış flanşına
taşımayı/sıkıştırmayı belirtir)

• Paket gücü = havayı paket girişinden
paket çıkışına taşımak/sıkıştırmak için
blower paketi tarafından alınan tam
elektrik gücü.

Paket gücüyle mil gücü arasındaki farkı

şunun toplamıdır: motor ve eleman

arasındaki aktarım kayıpları (kayışlar için

yüksek, dişliler için düşük, doğrudan tahrik

için sıfır), motor kayıpları (motor tipine

bağlıdır, büyük ölçüde tam/kısmi yükte

çalıştırmaya bağlıdır!), elektrikli tahrik (FS

starter veya VSD invertör kayıpları)

ve yardımcılar (soğutma fanı, pompa).

Mil gücü ve paket gücü
karşılaştırması

Tedarikin kapsamı nedir? Bunun

performans garantisi üzerinde etkisi

VARDIR.

Çıkış akışına ve paket gücüne göre paket

performansının raporlandığını varsayalım;

bu durumda yine ünitenin tedarik

kapsamını karşılaştırmak çok

önemlidir! Pakette entegre giriş filtresi

var mı? Entegre çek valf var mı? VSD

invertör kutuya entegre mi? Değilse VSD

invertör kayıpları raporlanan paket gücüne

dahil edilmiş mi?

Tak ve kullan ünite

ZS 4, ZS 4 VSD ve ZS 4 VSD+



• Gürültü giderici bölme sistemli hava girişi.

• Hava, vidalı blower elemanına girmeden önce filtrelenir.

• Yağsız vidalı blower elemanında dahili sıkıştırma.

• Başlatma sırasında, blow-off valfi ünitenin sorunsuz bir şekilde
başlatılması için \"açıktır\". Bu valf, artan hava basıncı nedeniyle
kendi kendini kapatır.

• Blow-off valfi kapatılır kapatılmaz, hava basıncı daha da artarak
çek valfin açılmasını sağlayacak kadar kuvvet oluşturur.

• Tahliye susturucusu, basınç şoku seviyelerini en alt seviyeye
düşürür.

• Sisteme hava dağıtımı.

İşlem akışı

Akış şemaları ZS 4 VSD+

Proses akışı, yağ akışı ve soğutma akışı - adım adım.
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• Yağ pompası, vidalı blower miline monte edilmiş dolayısıyla
doğrudan tahrikli.

• Karterden yağ emme, dişli kutusuna entegre.

• Tüm yağ, yağ soğutucusuna pompalanır; tüm yağ soğutulur.

• Soğuk yağ Sabit Mıknatıslı motor soğutma gömleğinden akar.

• Baypas valfi, rulman ve dişli soğutma ve yağlama için gereken
tam yağ akışına karar verir.

• Bu yağ önce ince filtrelenir.

• Filtrelenen soğuk yağ, vidalı blower elemanı, dişli kutusu ve Sabit
Mıknatıslı motordaki her rulman ve/veya dişli için ayrı olarak
ayarlanmış yağ nozullarına dağıtılır.

• Dahili tahliyeler karterdeki (dişli kutusunda) tüm yağı geri kazanır.

Yağ akışı

• Bir soğutma fanı sıcak havayı kanopinin dışına çeker.

• Taze hava, ünitenin arka tarafından alınır.

• Bu hava önce gürültü giderici bölme sisteminden geçer.

• Soğutma fanı, kanopi havasını yağ soğutucusundan geçmeye
zorlar ve yağın ısısını alır. Ardından sıcak hava tepe ızgarası
aracılığıyla kanopiden çıkar.

• VSD kabini ön kapıdaki filtrelerden alınan taze havayla soğutulur.

• Kabin fanları sıcak havayı kabinin dışına iter, sıcak hava kanopiden
aynı tepe ızgarası aracılığıyla çıkabilir.

Soğutma akışı

ZS 4, ZS 4 VSD ve ZS 4 VSD+



• Gürültü giderici bölme sistemli hava girişi.

• Hava, vidalı blower elemanına girmeden önce filtrelenir.

• Yağsız vidalı blower elemanında dahili sıkıştırma.

• Başlatma sırasında, blow-off valfi ünitenin sorunsuz bir şekilde
başlatılması için \"açıktır\". Bu valf, artan hava basıncı nedeniyle
kendi kendini kapatır.

• Blow-off valfi kapatılır kapatılmaz, hava basıncı daha da artarak
çek valfin açılmasını sağlayacak kadar kuvvet oluşturur.

• Tahliye susturucusu, basınç şoku seviyelerini en alt seviyeye
düşürür.

• Sisteme hava dağıtımı.

İşlem akışı

Akış şemaları ZS 4 ve ZS 4 VSD
Proses akışı, yağ akışı ve soğutma akışı - adım adım.
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• Yağ pompası, vidalı blower miline monte edilmiş dolayısıyla
doğrudan tahrikli.

• Karterden yağ emme, dişli kutusuna entegre.

• Baypas valfi, rulman ve dişli soğutma ve yağlama için gereken
tam yağ akışına karar verir.

• Bu yağ önce yağ soğutucusundan pompalanır.

• Ardından soğuk yağ ince filtrelenir.

• Filtrelenen soğuk yağ, vidalı blower elemanı ve dişli kutusundaki
her rulman ve/veya dişli için ayrı olarak ayarlanmış yağ nozullarına
dağıtılır.

• Dahili tahliyeler karterdeki (dişli kutusunda) tüm yağı geri kazanır.

Yağ akışı

• Bir soğutma fanı ünitenin arka tarafından taze hava çeker.

• Bu taze hava, yağın ısısını alarak yağ soğutucusundan itilir.

• Buna paralel olarak, motor soğutma fanı da ünitenin arka
tarafından taze hava çeker. Motor fan kapağı, havanın motor
soğutma kanatçıklarının üzerinden geçmesini sağlar.

• Kabin ön kapıdaki filtrelerden içeri alınan taze havayla soğutulur.

• Kabin fanları, kanopide sıcak havayı kabinin dışına iter.

• Sıcak kanopi havası (yağ soğutma ısısı, motor soğutma ısısı ve
kabin ısısı) kanopiden tepe ızgarası aracılığıyla çıkabilir. Gürültü
giderici bölme takılıdır.

Soğutma akışı

ZS 4, ZS 4 VSD ve ZS 4 VSD+



Elektronikon® kontrol ünitesi, blower'larınızın değişken koşullar altındaki performansını maksimum düzeye

çıkaracak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Optimizer 4.0, blower odanızın tamamının yönetimini üstlenir.

Sağladığı önemli avantajlar enerji tüketimini azaltarak daha yüksek enerji verimliliği, daha kısa bakım süresi

ve daha az strestir. Hem siz, hem de tüm hava sisteminiz daha az strese maruz kalırsınız.

Elektronikon®

Tam renkli dokunmatik ekran, ekipmanın çalışma koşulları hakkında

size kolay ve anlaşılır bilgiler sağlar.

• Anlaşılır simgeler ve sezgisel gezinme işlevleri, tüm önemli
ayarlara ve verilere hızlı bir şekilde erişebilmenizi sağlar.

• Ekipmanın çalışma koşulları ve bakım durumu izlenerek
gerektiğinde size bilgi verilir.

• Ekipman, özel ve güvenilir bir şekilde basınçlı hava ihtiyaçlarınıza
uygun olarak çalıştırılır.

• Kullanımı kolay entegre web sayfası dahil olmak üzere dahili
uzaktan kumanda ve bildirim işlevleri standart olarak sunulur.

• Karaktere dayanan diller dahil 31 farklı dil seçeneği.

Elektronikon® MK5 Touch - Akıllı
teknoloji

Elektronikon® kontrol ünitesi ve SMARTLINK hizmeti ile

makinelerinizi Ethernet üzerinden izleyin. Uyarı göstergeleri,

kompresör durdurma, sensörlü trend belirleme ve bakım

planlaması, izleme özellikleri arasındadır.

Enerji verimliliğini artırın: ISO 50001'e uygun olarak blower odanızın

enerji verimliliği hakkında özel raporlar oluşturulur.

SMARTLINK ile bağlantı

İzleme ve kontrol
Sisteminizden en iyi şekilde yararlanın!
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Doğru yönetilen basınçlı hava sistemi enerji tasarrufu sağlar, bakım ihtiyacını ve üretimin duruşlarını azaltır,

verimliliği artırır ve ürün kalitesini yükseltir. Atlas Copco'nun Optimizer 4.0 ürünü aynı anda birden fazla

blower'ı izler ve kontrol eder. Bu ürün, tüm basınçlı hava sistemi için tek bir merkezi kontrol noktası

sunarak tüm blower'ların prosesiniz için optimum performansla çalışmasını sağlar. Bunun sonucunda

tamamen bağımsız ve enerji açısından verimli bir ağa kavuşur, maliyetlerinizi minimum seviyede tutarsınız

ve içiniz rahat olur.

Arkanıza yaslanın ve rahatlayın, her şey Optimizer 4.0'ın
kontrolü altında

ZS 4, ZS 4 VSD ve ZS 4 VSD+



Blower'ınızın teknik özelliklerine tamamen uygun olarak tasarlanan

ve üretilen ve ihtiyacınız olduğu zaman ihtiyacınız olduğu yerde

sunulan Orijinal Parçalar.

• Tüm parçalar tek pakette - Servis müdahaleniz için ihtiyacınız olan
parçayı her zaman elinizin altında bulundurun.

• Tasarruf edin - Servis Kiti, ayrı olarak sipariş edilirse bileşenlerinin
toplamından daha düşük maliyetli olur.

• Daha az yönetim - Her Servis Kiti tek bir parça numarasına
sahiptir. Böylece, kolayca takip edebileceğiniz tek bir satın alma
siparişi oluşturabilirsiniz.

Blower parçaları kapınızda: Parça
Planımız

Mali sürprizlerden kaçının. Sabit Fiyatlı Servislerimiz, fabrikada

eğitim almış teknisyenlerin uzmanlığını orijinal blower parçalarımızın

kalitesiyle bir araya getirir.

• En iyi blower parçaları - Orijinal parçalarımızın rakipsiz kalitesi,
optimum çalışma süresi, enerji tüketimi ve güvenilirlik sağlar.

• Uzman bakım planı - Fabrikada eğitim almış Atlas Copco
teknisyenlerinin uzmanlığına güvenin.

• Açık ve kolay - Kurulumunuza, tesis koşullarınıza ve üretim
planınıza göre oluşturulmuş her Sabit Fiyatlı Servisin açık bir
kapsamı ve fiyatı vardır.

Sabit Fiyatlı Servisler: en iyi blower
parçaları ve bakım

Servis Planı ile kaynaklarınızı
artırın
Toplam sahip olma maliyetinizi azaltın ve optimum performanstan yararlanın

İsteğe bağlı bakım, blower sisteminizin çalışma maliyetini azaltacaktır. Bakım uzmanlığımız, kaynak yönetimi söz konusu

olduğunda hayatı kolaylaştırır çünkü işletme verimi artar. Uzman servis, ekipmanınızı gerektiği gibi çalışır halde tutarak

yatırımınızı korur, yüksek çalışma oranı ve performansı garanti eder.
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Eğitimli Atlas Copco teknisyenlerine ve orijinal parçalarımızın

rakipsiz kalitesine güvenin.

• Servis raporları - Sisteminizin durumu hakkında sizi bilgilendirerek
maksimum enerji verimliliğini elde etmenize yardımcı oluruz.

• Arızaları önleyin - Teknisyenlerimiz başka bir geliştirme sorunuyla
karşılaşırsa bir çözüm önerir.

• En yüksek öncelikli acil durum çağrı sistemi - Acil bir onarım
gerekirse öncelikli destek alırsınız.

Optimum blower çalışması için
Önleyici Bakım Planı

Her şeyin dahil olduğu bir fiyat ile tüm blower bakım, yükseltme,

onarım ve hatta arıza işlemlerini gerçekleştiririz.

• Eksiksiz blower bakımı - Uzman teknisyenlerle zamanında bakım,
orijinal parçalar, proaktif yükseltmeler ve blower revizyonları.

• Eksiksiz risk kapsamı - Bu, ekstra ücret almadan tüm blower
onarım ve arıza işlerinizi gerçekleştirdiğimiz anlamına gelir.

• En yüksek verimlilik - En yeni tahrik hattı parçalarını takmanız, çok
yüksek kompresör verimliliği ve güvenilirliği sağlar.

Toplam Sorumluluk Planımız ile
eksiksiz blower bakımı

ZS 4, ZS 4 VSD ve ZS 4 VSD+



Notlar
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SÜRDÜRÜLEBILIR VERIMLILIKTE KARARLIYIZ

Müşterilerimize, çevreye ve çevremizdeki insanlara karşı olan

sorumluluklarımıza bağlıyız.
Performansımız zaman içerisinde kendini kanıtlıyor.
Biz buna Sürdürülebilir Verimlilik diyoruz.

www.atlascopco.com
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