
GHS VSD+-OPLOSSINGEN 
VOOR GECENTRALISEERDE 
VACUÜMINSTALLATIES 
Een gedetailleerd beschrijving van een aantal sleutelcomponenten zoals de 
motor, het brein en communicatie-opties op afstand van uw centrale installatie



DE MOTOR VAN UW 
CENTRALE INSTALLATIE
De motor van elke centrale vacuüminstallatie is de vacuümpomp. In deze brochure 

vindt u het paradepaardje van Atlas Copco, namelijk de GHS VSD+-serie. Deze nieuwe 

generatie intelligente, oliegesmeerde schroefvacuümpompen beschikt over een variabele 

toerenregeling (VSD-technologie). Deze vacuümpompen, gebaseerd op de bekende en 

duurzame gebruiksklare ontwerpprincipes van de Atlas Copco-compressoren, bieden u:

• Superieure prestaties in vergelijking met gangbare technologieën voor oliegesmeerde, klauwenpomp-, 
vloeistofring- en droge schottenvacuümpompen.

• Verhoogde efficiëntie: de ultramoderne schroeftechnologie, VSD en een innovatief motorontwerp zorgen 
samen voor een grote sprong voorwaarts in efficiëntie.

• Stille werking: geluidsniveaus zijn ongeveer de helft van die van vergelijkbare technologieën.

• Duurzame productiviteit dankzij de ingebouwde efficiëntie. 

• Vermindering van de milieueffecten dankzij ultrahoge olieretentie bij elke werkdruk.

Energieverbruik

Ideaal voor centrale installaties met een 
variabele afname vanuit uw proces

De eerste afbeelding toont hoe een 
machine met vast toerental reageert 
op een standaard afnameprofiel.

Een variabele afname vanuit uw 
proces leidt vaak tot een hoge 
stop-startfrequentie. Dit kan dan 
weer resulteren in mechanische en 
elektrische motorproblemen zoals 
oververhitting, defecte ventilator, 
oliedegradatie en loslatende 
schotten. Van oudsher was de 
manier om deze problemen te 
voorkomen het gebruik van een 
brede drukmarge om het aantal 
stop-startoperaties te beperken. 
Dit is helaas niet de meest 
kostenbesparende oplossing.

Een veel betere oplossing is het 
gebruik van variabele toerenregeling 
(VSD). De tweede afbeelding toont 
hoe een vacuümpomp met VSD 
reageert op hetzelfde afnameprofiel. 
De pomp doet alleen wat 
noodzakelijk is. 
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SPECIFIEKE VOORDELEN VAN DE GHS VSD +

Grote energiezuinigheid
• Variabele toerenregeling (VSD) levert automatisch de vereiste capaciteit, waarmee u 

geld bespaart. 

• Enorme winst in efficiëntie dankzij ultramoderne schroeftechnologie en de innovatieve 
IE3 Premium Efficiency-motor. 

 

Optimale betrouwbaarheid
• Levensduur van het schroefelement is beduidend langer dan schottenpompen.

• Behuizing met warm-koudzones isoleert de warmtegenererende en hogetemperatuurdelen 
van elektronische componenten.

• Bijzonder lange onderhoudsintervallen.

Duurzaamheid en milieuvriendelijkheid
• Marktleidende olieretentie voor optimale kwaliteit van de uitlaatlucht: een innovatief en 

gepatenteerd ontwerp dat olie vasthoudt bij <3 mg/m³, zelfs onder de grootste belasting. 

• Componenten met lange levensduur: de vacuümpomp overbelast de 
afscheiderelementen nooit.

• De helft van het geluidsniveau van vergelijkbare technologieën.

Gemakkelijke, snelle installatie
• Gebruiksklaar.

• Eén fraaie behuizing en klein oppervlak (kleiner dan een standaardpallet).

Veel centrale installaties hebben meerdere pompen waardoor er een 
extra dimensie wordt toegevoegd aan de uitdaging. Atlas Copco heeft de 
welbekende ES-compressor en het procesmanagementsysteem specifiek 
aan vacuüminstallaties aangepast.
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ESv-BESTURINGSOPLOSSINGEN: DE MEEST 
RECENTE VACUÜMTECHNOLOGIE
Een correct bestuurde, gecentraliseerde vacuüminstallatie bespaart energie, beperkt onderhoud, vermindert 

uitvaltijd en verbetert de productkwaliteit. De centrale ESv-besturingssystemen van Atlas Copco is de 

efficiëntste manier om meerdere vacuümpompen tegelijkertijd te bewaken en besturen. 

• Integrale besturing voor 4 of 6 VSD-machines.

• Externe besturing voor 6 of meer machines (vast toerental/VSD gemengd).

Altijd de meest geschikte productmix
Machines met vast toerental die worden gebruikt als basislastvacuümpompen met VSD 
voldoen snel aan de vraag. U genereert hiermee een maximale energiebesparing en 
vermindert kosten.

Vast toerental (deze machines met 
basisbelasting kunnen ook uw oude 
vacuümpompen zijn)

VacuümbehoefteVSD
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Lagere onderhoudskosten
De uitgebreide en flexibele machinevolgorderegeling zorgt 
ervoor dat de geïnstalleerde machines in groepen kunnen 
werken en de bedrijfsuren gelijkmatig kunnen worden 
verdeeld. Met de ESv zijn de bedrijfsuren van het systeem 
voor alle machines in één groep gelijk. Dit zorgt voor een 
verlaging van de servicekosten, doordat er tegelijkertijd 
onderhoud kan worden verricht aan alle machines.
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De beste oplossing voor wisselende vraag
Esv zorgt ervoor dat uw meest efficiënte machines prioriteit krijgen, waardoor de uitvaltijd wordt gereduceerd en aan uw behoeften 
wordt voldaan.

1 2Prioriteitsvolgorden voor 
de machines
• Normaal: nieuwere machines hebben prioriteit boven 

oudere, minder efficiënte modellen.

• Tijdelijk: oudere machines kunnen tijdelijk prioriteit 
hebben om lange stilstandtijden te voorkomen en 
daarmee het risico op machinestoringen te verlagen.

Prioriteitsinstellingen voor 
de werklast
ESv kan prioriteiten toekennen aan de machines in 
een installatie om op een zo zuinig mogelijke wijze 
te voldoen aan de wisselende vraag naar vacuüm in 
verschillende perioden, zoals dag en nacht.
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"Volledig vacuüm"

Atmosferische druk

Stabiel proces, lager energiegebruik
De centrale ESv-besturingssystemen zorgen dat u operatief blijft binnen een nauwe, vooraf ingestelde drukmarge. Dit verhoogt de 
stabiliteit van het proces en optimaliseert het algemene energiegebruik.

Plaatselijke bewaking en besturing via SCADA, DCS 
en ICS.
SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition), DCS (Distributed Control System) 
en ICS (Industrial Control Systems) zijn systemen die opereren met gecodeerde 
signalen via communicatiekanalen om apparatuur op afstand te kunnen besturen. Deze 
maken gebruik van twee gangbare communicatieprotocollen: Modbus en Profibus.

Atlas Copco heeft een Mk5-gateway ontwikkeld, die Modbus en Profibus vertaalt naar 
CAN-protocollen en omgekeerd. Dit zorgt voor een naadloze integratie van de GHS VSD+ 
en machines met vast toerental (inclusief die van andere merken) en ESv-installaties 
met plaatselijke besturing en bewaking.

• Starten-stoppen op afstand

• Besturing van instelwaarden voor vacuüm of PI-besturingswijzigingen

• Externe druk- en snelheidsbesturing 

• Reinigingsfuncties

• Gevraagde machinestatus

• Onderhoudsindicator

Er zijn natuurlijk vele andere belangrijke componenten binnen een centrale vacuüminstallatie en deze zijn vaak op maat gemaakt. 
Samengevat, als u het juiste brein en de juiste motor voor uw installatie koopt, zal uw financiële verantwoording makkelijker zijn.
Atlas Copco levert ook kant-en-klare centrale installaties zoals:

• Leidingen en koppelingen.

• Meters, kleppen en lekdetectoren.

• Onderhoud en reserveonderdelen voor alle 
merken vacuümpompen.

• Huuruitrusting.

• SMARTLINK-verbinding.

Er is ook een kostenberekening van de levensduur beschikbaar. Neem voor meer informatie contact op met uw  
Atlas Copco-vertegenwoordiger.

Met de ESv-besturingssystemen kunt u uw gehele vacuümnet regelen en bewaken via LAN. Tot de functies behoren 
waarschuwingsindicaties, uitschakelwaarschuwingen en onderhoudsschema's.



GHS VSD+ 

High energy efficiency 
• Variable Speed Drive (VSD) 

automatically delivers the desired flow with a 
minimum power to match the required vacuum level.

•  
and innovative IE3 - Premium Efficiency Motor.

• Set-point control maintains process vacuum level to optimize efficiency  
and performance.

Optimal reliability
• Screw element life is significantly longer than vane pumps.
• Canopy with hot-cool zones to isolate heat producing and high  

temperature components from electronic components.
• Extremely low Mean Time Before Failure rate.

Sustainability and environmental friendliness
• Market-leading oil retention for optimal exhausted air quality: innovative and 

patented design retains oil at <3 mg/m³ even under the greatest load.
• Long lasting components: the vacuum pump never overloads the separator 

elements, leading to longer life.
• Half the noise level of comparable technologies.

Easy, fast installation
• Plug-and-play installation.
• Single, neat enclosure.
• Small footprint (smaller than a standard pallet).

Smart control and monitoring with Elektronikon® MK5 Graphic
• Optimally manages operating hours to save energy.
• Preventive maintenance forecasting to maximize savings and convenience.
• Continuous monitoring and intuitive high definition color display.
• Option: multiple pumps controller ES4i, ES6i, ES6 for centralized installation.
• Option: SMARTLINK keeps you effortlessly informed of performance and 

maintenance requirements.

Q
Variable process and demand fluctuations 

Maintain a constant pressure and eliminate running time at lower pressure than  
needed / ultimate pressure

How is it possible that such massive energy savings can be achieved with the GHS VSD+?

Fixed speed pumps are usually sized for peak demand. When 
your process is running with a constant demand, linked to the 
capacity of a fixed speed pump, the efficiency of the system is 
high.

When the demand from the process decreases, the balance is 
disturbed. A fixed speed machine cannot adjust.

What  does this mean to you? Wasted energy - a vacuum pump 
that works at a lower pressure (better vacuum) than is needed is 
wasting energy.

What happens with a fixed speed machine when the demand decreases?

The fixed speed machine runs at lower pressure than needed and in the worst 
case at ultimate pressure. 

What happens with the GHS VSD+ when the demand decreases?

The GHS VSD+ adjusts the delivered capacity to match the demand coming 
from the process. So the GHS VSD+ slows down and the pressure is held 
constant.

But at ultimate pressure, the flow is zero and the power is still 60-80% of 
peak power: it is a waste of energy.

If the demand goes to 25%, the power consumed with GHS VSD+ is also 25%.

This is a conservative estimate of the energy savings possible with GHS VSD+. In order to understand your actual 
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ENERGY SAVINGS 
REPORT

[XXX]
kWh/year*

[XXX]
year**

Dear [FIRSTNAME] [LASTNAME]

We thank you for using the Atlas Copco Vacuum Solution APP. This report shows 
you the estimation of energy savings possible with our GHS VSD+ solution.

Your actual installation, in [APPLICATION], is composed of [NUMBER OF UNITS] units 
comprising of [TECHNOLOGY] technology and the maximum pressure admissible entered as 
input parameter is [PRESSURE] mbar(a).

This maximum pressure selected is probably too low for your application.  
For [APPLICATION], the maximum pressure is generally [EXPECTED MAXIMUM PRESSURE]. 
We invite you to change this value and calculate again your  
energy savings.

GHS VSD+ solution is as follows:

[DATE]

Atlas Copco solution 

Current installation 

kWh/year

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

*Stated running hours : [HOURS] hr
**Stated energy cost : [AMOUNT] €/kWh or other currency 

+ 
vacuum pump installed, you can 
benefit from the following energy 
savings:

HOEVEEL BESPAART U DOOR GEBRUIK 
TE MAKEN VAN DEZE INNOVATIEVE 
COMPONENTEN VAN ATLAS COPCO?
De Vacuum Solutions-app van Atlas Copco zorgt ervoor dat u snel en eenvoudig uw mogelijke energiebesparing 

door het gebruik van een gecentraliseerd vacuüm met de GHS VSD+ vacuümpomp simuleert. 

U hoeft de app slechts te openen en deze vijf eenvoudige stappen te volgen:

Selecteer de 
vacuümpomp(en) en 
drukmarge – Voer de 
maximale werkdruk 

en marge in waar  
u op dit moment  

mee werkt.

Genereren en meten van energiegebruiksprofiel(en) 
– U kunt het energiegebruiksprofiel meten met 
V-Box of een schatting maken, gebaseerd op de  
data die door onze laboratoria verzameld zijn voor 
typische gangbare pompen.

Simulatie – Hiermee wordt de 
energiebesparing gesimuleerd. 
U verkrijgt natuurlijk een meer 
nauwkeurige uitslag als de 
energie wordt gemeten bij stap 1.

Ratificeren – De resultaten 
worden daarna geratificeerd. De 
energieadviseur van Atlas Copco 
en uw productiepersoneel of 
engineers kunnen de 
resultaten het beste in een 
meeting bespreken.

Rapport – Resultaten worden 
geleverd in een makkelijk 

leesbaar rapport.
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CENTRALE VACUÜMINSTALLATIES VAN 
ATLAS COPCO IN DE PRAKTIJK
Als u de GHS VSD+ toepast op een gecentraliseerde vacuüminstallatie, bespaart u geld. 
Hieronder beschrijven we een voorbeeld om de mogelijke kostenbesparing te illustreren. 
Zie http://www.atlascopco.com/vacuumus/videogallery/ghsvsd voor meer praktijkvoorbeelden

Essentra bespaart jaarlijks meer dan € 8000 
met de GHS VSD+ en gecentraliseerde 
vacuüminstallatie
Essentra Extrusion is een toonaangevend profielextruderingsbedrijf 
gevestigd in Nederland. Zij maken geen standaardproducten maar bieden 
hun klanten een compleet ontwerp- en productieproces. Extrusie is een 
proces dat gebruikt wordt om voorwerpen te maken met een vast 
dwarsprofiel. Materiaal wordt door een matrijs gedrukt of getrokken om 
de profielen te maken. De extrusie van plastic heeft vacuüm nodig, 
voornamelijk voor het verwijderen van gassen uit het proces.

Uitdaging
Essentra wilde graag de vacuümpompen moderniseren, want elke productielijn 
had rond de 40 kleine oliegesmeerde of droge schottenpompen, hetgeen leidde 
tot aanzienlijk onderhoud. De vacuümoplossing moest stabiel en betrouwbaar 
zijn en ook een laag geluidsniveau hebben, omdat Essentra in een woonwijk is 
gevestigd. Daarnaast zochten ze ook naar een milieuvriendelijke oplossing.

Oplossing
Essentra besloot om een gecentraliseerde installatie met een GHS 900 

VSD+-vacuümpomp van Atlas Copco aan te schaffen. De gecentraliseerde 
installatie doet dienst voor verschillende productielijnen en producten. De 

pomp levert dezelfde prestaties als meerdere concurrerende pompen daarvoor, 
maar heeft veel minder ruimte nodig.

Resultaat
De GHS VSD+-vacuümpomp is uitgerust met een VSD-motor van 15 kW en vervangt 

meerdere oudere pompen met kleine elektrische motoren. Hiermee wordt een 
energiebesparing van ongeveer 75% gegenereerd. Dit komt neer op meer dan € 8000 

per jaar. Dit is niet het enige voordeel voor het milieu van de vacuümoplossing, Essentra 
heeft namelijk ook een Atlas Copco-energieterugwinningssysteem dat de warmte die 

wordt gegenereerd uit de Atlas Copco-machines hergebruikt om water te verwarmen. Dat 
warme water wordt naar de overkant van de straat gepompt om een gemeentelijk zwembad 

te verwarmen. 

De GHS VSD+-vacuümpomp is betrouwbaar zonder risico op oververhitting en is ook stil. Essentra kan nu 24/7 
productie draaien in de woonwijk, zonder klachten van de buurtbewoners.



www.atlascopco.com

TOEGEWIJD, DUURZAAM EN 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 
Duurzame Productiviteit.
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