Bezmazné rotační
šroubové vzduchové
kompresory

ZR 90–160 VSD+ (FF)

Určujeme standard
pro energetickou
účinnost,
bezpečnost
a spolehlivost
Nejkratší cestou k dosažení mimořádné produktivity je minimalizace
provozních nákladů při současném zachování nepřerušované dodávky
vzduchu správné kvality. Řada kompresorů Atlas Copco Z je zaměřena
na efektivní šetření energií, zajištění bezpečnosti produktu, přičemž
pouze u bezmazných zařízení lze 100% zabránit rizikům znečištění,
a zaručení maximální možné spolehlivosti po celý den. A nejen dnes,
ale den co den, rok co rok, s minimálními náklady na údržbu, nízkým
počtem servisních zásahů a dlouhými intervaly pro generální opravy.
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Maximální spolehlivost
Již 60 let kompresory Z společnosti Atlas Copco udávají standard
odolnosti. Jsou konstruovány s využitím dlouholetých interních
technických postupů a navrženy a vyráběny dle norem ISO 9001,
ISO 14001, ISO 22000 a OHSAS 18001. Kvalitní kompresor ZR
využívá léty odzkoušenou, špičkovou technologii, chlazení
a tlumiče pulzů a zajišťuje vám tu nejvyšší spolehlivost.

Stlačený vzduch zcela bez příměsí
oleje
Řada ZR poskytuje 100% čistý vzduch, který splňuje požadavky
certiikace ISO 8573-1 TŘÍDY 0 (2010). Z toho plyne nulové riziko
kontaminace, nulové riziko poškození výrobků, nulové riziko ztrát
v důsledku prostojů a nulové riziko ztráty vaší těžce vydobyté
profesní reputace.

Maximální energetická účinnost
Špičkové bezmazné šroubové elementy řady ZR poskytují
optimální kombinaci vysokého výkonu (FAD) s minimální
spotřebou energie. Dostatečné chlazení, malé poklesy tlaku
a mimořádně účinná pohonná soustava, to je zdroj maximální
efektivity celého kompresoru.

Komplexní sestava
U kompresorů ZR poskytuje společnost Atlas Copco kvalitní
řešení bez skrytých nákladů. Zcela integrovaná jednotka
připravená k provozu zahrnuje interní potrubní rozvody, chladiče,
motor, mazací a řídicí systém. Verze Full-Feature dokonce
zahrnuje adsorpční sušič IMD pro bezvadný koncový produkt.
Instalace je jednoduchá a doba nutná k uvedení do provozu je
krátká. Není vyžadován žádný externí zdroj vzduchu pro přístroje.
Stačí jen zapojit a spustit.

Globální pokrytí – lokální servis
Naše portfolio náhradních dílů je navržené tak, aby našim
zákazníkům přidávalo maximální hodnotu tak, že zajišťuje
optimální dostupnost a spolehlivost zařízení pro stlačený vzduch
při nejnižších možných provozních nákladech. Tuto kompletní
servisní záruku zajišťujeme prostřednictvím naší rozsáhlé
organizace služeb z pozice jedničky v technologii stlačeného
vzduchu.
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Třída 0: průmyslový standard

Třída 0: vzduch bez příměsí oleje
Vzduch bez příměsi oleje je používán ve všech průmyslových
odvětvích, kde je kvalita vzduchu klíčová pro koncový produkt
a výrobní procesy. Patří sem například potravinářský průmysl,
farmaceutická výroba a balení, chemický a petrochemický průmysl,
výroba polovodičů a elektroniky, zdravotnictví, stříkání laku
v automobilovém průmyslu, textilní výroba a další. Kontaminace byť
jen minimálním množstvím oleje může vést k nákladným prostojům
ve výrobě a znehodnocení produktu.
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První v bezmazné vzduchové
technologii
Během posledních 60 let byla společnost Atlas Copco průkopníkem
v oblasti vývoje bezolejové vzduchové technologie a výsledkem této
snahy je řada vzduchových kompresorů a dmychadel, které
poskytují 100% čistý vzduch. Díky trvalému výzkumu a neustálému
vývoji dosáhla společnost Atlas Copco nového mezníku a stanovila
standard čistoty vzduchu, jelikož je prvním výrobcem, který získal
certiikaci ISO 8573-1 TŘÍDY 0.

Eliminuje veškerá nebezpečí
Atlas Copco je ve svém odvětví vedoucím hráčem, který je
odhodlaný splnit ty nejnáročnější požadavky svých zákazníků.
Z tohoto důvodu společnost požádala institut TÜV, aby provedl
typový test na řadě jejích bezmazných kompresorů a dmychadel.
Použitím těch nejpřísnějších testovacích metodik byly změřeny
všechny druhy výskytu oleje v širokém rozsahu tlaků a teplot.
Organizace TÜV ve výstupním vzduchu nenalezla sebemenší stopy
oleje. Společnost Atlas Copco tak jako první výrobce kompresorů
a dmychadel nejen získala certiikaci TŘÍDY 0, ale také převýšila
speciikace ISO 8573-1 TŘÍDY 0.
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Certiikovaný vzduch bez příměsí
oleje
Společnost Atlas Copco je proslulá navrhováním a výrobou jedněch z nejodolnějších bezmazných šroubových
kompresorů. Z této silné tradice vychází i špičkový rotační šroubový kompresor ZR.
Jednotka ZR nabízí nejvyšší spolehlivost a bezpečnost v kombinaci s nízkými náklady
na energii, takže je ideální pro odvětví, ve kterých je klíčovým faktorem vysoce kvalitní vzduch bez obsahu oleje.

Potravinářský průmysl a výroba
nápojů
Vodou chlazené vzduchové kompresory ZR poskytují
100% čistý vzduch bez příměsí oleje pro všechny druhy
použití v potravinářském průmyslu, jako je fermentace,
balení, provzdušňování, přeprava, plnění a víčkování,
čištění či přístrojový vzduch. Rotační šroubové
kompresory ZR třídy 0 zabraňují narušení čistoty vašeho
koncového produktu a zajišťují nulové riziko kontaminace.

Textilní průmysl
Bezmazné vzduchové kompresory ZR zaručují kvalitu
vzduchu s certiikací TŘÍDY 0 pro ty nejcitlivější výrobní
procesy v textilním průmyslu. Tento vysoce kvalitní
vzduch se používá v různých textilních aplikacích, jako je
předení, tkaní, barvení, tvarování, navíjení a navíjení na
cívku.

ZR 90–160 VSD+(FF)

Ropa a plyn
Za ta léta jsme získali rozsáhlé zkušenosti s poskytováním
stlačeného vzduchu a silné globální servisní podpory pro
ropný a plynárenský průmysl. Stlačený vzduch bez
příměsí oleje se používá pro řídicí a přístrojový vzduch
nebo vyrovnávací vzduch.

Elektrárny
Elektrárny pracují v nepřetržitém provozu, aby dodávaly
nezbytnou energii. K tomu potřebují neustálý přívod
stlačeného vzduchu, který je pro jejich bezproblémový,
nepřetržitý provoz zásadní. Vodou chlazené vzduchové
kompresory ZR bez příměsí oleje nabízejí zdroj
stlačeného vzduchu pro aplikace, jako je odsíření spalin,
oxidační vzduch a luidní vrstvy.

Farmaceutický průmysl
Při výrobě většiny léků je klíčovým faktorem přísná
kontrola vlhkosti. Mnohé materiály, které se používají
k výrobě léků, mají fyzikální ainitu k vlhkosti, což může
vést k shlukování práškového materiálu. Další práškové
materiály, které se za vysokého tlaku formují do tablet, při
sobě drží pouze v suchém stavu. Vlhkost může takové
tablety rozdrobit nebo se může lék rozložit, což sníží jeho
léčebnou hodnotu. Aby se zajistila konzistentní vysoká
kvalita léků, je tedy zavedení suchého vzduchu
v technologických prostorách a strojním vybavení
nezbytná.
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ZR PREMIUM
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100% čistý vzduch bez příměsí oleje
(třída 0)
• Prvotřídní kompresní element další generace.
• Unikátní konstrukce těsnění Z zaručuje certiikovaný 100%
čistý vzduch bez příměsí oleje.
• Prvotřídní povrchová úprava rotoru od společnosti Atlas Copco
pro vyšší účinnost a životnost.

Motor s vysokou účinností
• Motor IP66 chlazený vodou s vnitřním permanentním
magnetem a olejovými ložisky.
• Prvotřídní výkonnost a naprostá spolehlivost.
• Úplná regulace mezi 15 a 100 % maximálního výkonu.
• Nastavitelné otáčky motoru pro úsporu energie při sníženém
odběru vzduchu.

• Kompaktnější, vylepšené proily rotorů a chladicí pláště pro
maximální účinnost a životnost.

Optimální řízení
Vylepšený monitorovací systém
s dotykovou obrazovkou
• Systém Elektronikon® Touch se snadným ovládáním
a vylepšenými možnostmi propojení.
• Integruje chytré algoritmy pro optimalizaci tlaku systému
a maximalizaci využití energie.

• Duální motorový pohon se soistikovanou technologií
společnosti Atlas Copco s variabilními otáčkami.
• Nižší energetická spotřeba, provozní náklady a dopad na životní
prostředí.
• Neustálá optimalizace otáček motoru zajištěním optimálního
výkonu pro jednotlivé hodnoty tlaku a průtoku.

• Zahrnuje ohlášení upozornění, plánování údržby a online
vizualizaci stavu zařízení.
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Kompaktní provedení
• Jeden z nejmenších půdorysů na trhu.
• Hospodaří s hodnotnou a často drahou provozní plochou
v závodě.
• Nejvyšší poměr průtoku na půdorys na trhu.
\n
• Snadná modernizace stávajících instalací.

Spolehlivé chlazení
• Chladič s vysoce účinným odlučovačem vody pro vyšší
spolehlivost.
• Chladiče s větším povrchem z nerezové oceli zajišťují skvělý
výkon po dlouhou dobu.
• Potrubí s hvězdicovým proilem z dvojnásobně anodizovaného
hliníku pro předcházení korozi.
• Snadná demontáž pro nákladově efektivní údržbu.

Zvukotěsná konstrukce
• Kryt tlumicí hluk zajišťuje optimální pracovní podmínky pro
všechny v bezprostředním okolí.
• Optimalizované vnitřní potrubí a integrované tlumiče pulzů pro
snížení hladiny hluku

Snadná údržba
• Minimální servisní doba, protože servisní díly jsou za účelem
snadného přístupu seskupeny u sebe.

Kompletní sestava připravená
k použití
• Komplexní řešení: bezporuchová instalace, snadné uvedení do
provozu a rychlé spuštění.
• Zahrnuje interní potrubní rozvody, chladiče, motor, mazací
a řídicí systém.
• K dispozici jsou volitelné integrované sušiče.

ZR 90–160 VSD+(FF)

• Všechny komponenty jsou navrženy pro provozní spolehlivost
a dlouhou životnost.
• Volitelné servisní plány s prodlouženou zárukou.

VSD
Řízený pohon

Snižování nákladů na energie
Více než 80 % nákladů na životní cyklus kompresoru představuje spotřebovaná energie. Výroba
stlačeného vzduchu navíc může představovat i více než 40 % celkových výdajů závodu na elektřinu. Díky
revoluční technologii pohonu s proměnnými otáčkami (VSD) v odvětví stlačeného vzduchu dokáže
společnost Atlas Copco vaše náklady na energii snížit. Technologie VSD přináší značnou úsporu energie
a zároveň chrání životní prostředí pro budoucí generace. Díky neustálým investicím do této technologie
nabízí společnost Atlas Copco nejširší řadu kompresorů s technologií VSD na trhu.

Až 35% úspora energie
Technologie VSD společnosti Atlas Copco umožňuje přesné
přizpůsobování potřebného množství vzduchu automatickým
upravováním otáček motoru. Výsledkem je až 35% úspora energie.
Náklady na životní cyklus kompresoru lze snížit v průměru o 22 %.
Navíc snížený systémový tlak s VSD dramaticky minimalizuje energii
spotřebovanou v rámci celé vaší výroby.
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Co je na kompresorech VSD společnosti Atlas Copco
jedinečné?
1. Systém Elektronikon® zajišťuje maximální bezpečnost stroje v rámci parametrů a ovládá kompresor
i integrovaný měnič.
2. Flexibilní výběr tlaku s VSD snižuje náklady na elektrickou energii.
3. Speciická konstrukce měniče a motoru (s chráněnými ložisky) pro maximální účinnost v daném
rozsahu otáček.
4. Elektromotor speciicky navržený pro nízké provozní otáčky s ohledem na požadavky chlazení motoru a
kompresoru.
5. Všechny kompresory s VSD od společnosti Atlas Copco jsou testovány a certiikovány vůči
elektromagnetické kompatibilitě. Provoz kompresoru a externí zdroje se vzájemně neovlivňují.
6. Mechanická vylepšení zajišťují, že všechny komponenty jsou v provozu pod kritickými hladinami vibrací
v rámci celého rozsahu otáček kompresoru.
7. Vysoce účinný frekvenční snímač umístěný ve skříni zajišťuje stabilní provoz při vysokých teplotách
prostředí až 50 °C.
8. Žádná „okna otáček“, která by narušila energetické úspory a stabilní tlak v soustavě. Schopnost
regulace kompresoru je navýšena na 70-75 %.
9. Takové pásmo potrubní sítě se udržuje do hodnoty 0,10 bar/1,5 psi.
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Monitorování a ovládání
Jak získat co nejvíce s nejnižšími náklady

Elektronikon® MK5 Touch
Řídicí jednotka Elektronikon® je speciálně navržena pro maximalizaci výkonu vašeho kompresoru
a zařízení na úpravu vzduchu v různých pracovních podmínkách. Naše řešení vám poskytují klíčové
výhody, jako je vyšší energetická účinnost, kratší doba údržby a menší zátěž – jak pro vás, tak pro celý
systém.

Inteligence jako součást sestavy
Celobarevný dotykový displej zobrazuje přehledné údaje provozního
stavu zařízení.
• Zřetelné ikony a intuitivní procházení zajišťují rychlý přístup
k veškerému důležitému nastavení a údajům.
• Sledování servisních a provozních podmínek zařízení
a zpřístupnění těchto informací, když to potřebujete.
• Spolehlivý provoz zařízení, který odpovídá vašim speciickým
požadavkům na stlačený vzduch.
• Standardně dodávané zabudované funkce dálkového ovládání
a upozorňování, včetně přehledné integrované webové stránky.
• Integrovaný systém SMARTLINK
• Podpora 31 jazyků včetně jazyků používajících znaky.

Online i mobilní sledování
Monitorujte své zařízení přes síť Ethernet pomocí řídicí jednotky
Elektronikon® a služby SMARTLINK. K monitorovacím funkcím
patří varovná hlášení, vypnutí kompresoru, vývoj na snímači
a plánování údržby.

Duální nastavená hodnota a automatické zastavení
Většina výrobních procesů vytváří kolísavou poptávku, která může při nízkém odběru vést k plýtvání
energií. Pomocí řídicí jednotky Elektronikon® můžete manuálně nebo automaticky přepínat mezi dvěma
odlišnými požadovanými hodnotami, abyste optimalizovali energetickou spotřebu a snížili náklady při
nízkém odběru. Soistikované algoritmy navíc využívají hnací motor, pouze když je to třeba. Jelikož je
udržována požadovaná hodnota a zároveň je minimalizován provoz hnacího motoru, je energetická
spotřeba minimální.
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SMARTLINK
Monitorujte instalaci stlačeného vzduchu pomocí systému SMARTLINK
Nepřetržitá znalost stavu vašeho zařízení stlačeného vzduchu je nejspolehlivějším způsobem, jak
dosáhnout optimální účinnosti a maximální dostupnosti.
Rozhodněte se pro energetickou účinnost
Zprávy o energetické účinnosti kompresorovny upravené na míru.
Zvyšte provozuschopnost
Všechny náhradní díly se mění včas, což zajišťuje maximální provozuschopnost.
Šetřete náklady na energii
Včasná varování předchází haváriím a ztrátě výroby.

ZR 90–160 VSD+(FF)

Optimalizujte svůj systém stlačeného vzduchu
Minimalizace nadměrného tlaku
Pomocí spuštění a zastavení kompresoru minimalizuje řídicí jednotka Optimizer 4.0 tvorbu nadměrného
stlačeného vzduchu. Její rozhraní se snadno používá a umožňuje vám nastavit několik tlakových pásem,
a tak optimalizovat instalaci kompresoru podle různých podmínek, jako jsou například nevýrobní hodiny.
Plný užitek z VSD
Díky jednotce Optimizer 4.0 zjistíte celkový potenciál energetické úspory technologie VSD (Variable Speed
Drive). Na základě regulace VSD se zajišťuje, že výstup stlačeného vzduchu odpovídá poptávce, takže se
předchází tvorbě vyššího tlaku, než který je zapotřebí, příliš dlouhému provozu v odlehčeném stavu
a stoupajícím nákladům na energii.
Vyšší provozuschopnost
Řídicí jednotka Optimizer 4.0 účinně eliminuje výrobní prostoje způsobené neočekávaným poklesem
výrobního tlaku, protože namísto výstupního tlaku kompresoru reguluje tlak systému.
To znamená, že Optimizer 4.0 automaticky upraví tlak systému tak, aby vyvážil pokles tlaku například
v důsledku iltrů, potrubí nebo sušičů.
Optimalizace odolnosti vůči opotřebení
Řídicí jednotka Optimizer 4.0 má několik variant – pro až 4, pro až 8 nebo pro více než 8 strojů včetně
turbokompresorů.
U jednotky Optimizer 4.0 nabízíme také další funkce a služby, abychom zajistili, že vaše energetické
úspory obstojí v čase. I v případě, že vaše instalace potřebuje úpravy nebo se změní vaše poptávka.
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Kompletní sestava Full-Feature
Koncepce Full-Feature společnosti Atlas Copco představuje kompaktní řešení „vše v jednom“ pro kvalitní vzduch.
Díky integraci sušiče IMD a řízeného pohonu u modelů VSD tato integrovaná sestava nabízí vzduch nejvyšší kvality
s nejnižšími možnými náklady.

Chraňte svůj systém stlačeného vzduchu
Suchý stlačený vzduch je nezbytný pro udržení spolehlivosti výrobních procesů a kvality konečných
produktů. Neupravený stlačený vzduch může způsobit korozi potrubí, předčasnou poruchu
pneumatického vybavení a znehodnocení produktu.
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Princip sušení IMD
Adsorpční sušič IMD odstraňuje vlhkost před vstupem do potrubní
sítě, a tak zajišťuje spolehlivý proces a bezvadný koncový produkt.
Sušení vzduchu nevyžaduje žádný externí zdroj energie, což
představuje další úspory. Pokles tlaku při průchodu sušičem je
minimální, což dále snižuje provozní náklady.
1. Horký nenasycený vzduch
2. Horký nasycený vzduch
3. Studený nasycený vzduch
4. Suchý vzduch
5. Sušicí oddíl

Adsorpční sušič IMDG
Adsorpční sušič IMDG odstraňuje vlhkost před vstupem do
potrubní sítě, a tak zajišťuje spolehlivý proces a bezvadný koncový
produkt. Sušení vzduchu nevyžaduje žádný externí zdroj energie,
což představuje další úspory. Pokles tlaku při průchodu sušičem je
minimální, což dále snižuje provozní náklady.
1. Horký vlhký stlačený vzduch
2. Vzduch Výměník Tepla
3. Vodou chlazený chladič
4. Zchlazený vlhký stlačený vzduch
5. Vysušený stlačený vzduch
6. Regenerační stlačený vzduch
7. Ohřátý regenerační stlačený vzduch
8. Vodou chlazený chladič
9. Zchlazený regenerační stlačený vzduch
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Služby
Řádná péče o vzduchový kompresor pomáhá snižovat provozní náklady a minimalizovat nebezpečí poruch nebo
neplánovaných zastavení výroby. Společnost Atlas Copco nabízí kontroly energetické účinnosti, servisní údržbu, opravy,
náhradní díly a plány údržby pro veškeré vzduchové kompresory. Svěřte servisní údržbu našim kvaliikovaným
odborníkům, a zajistěte tak i do budoucna efektivní chod vaší irmy. Naše plány pokrývají opravy, preventivní údržbu,
náhradní díly a další.

Servisní plán celkové zodpovědnosti
Kompletní péče o kompresor pomocí servisní smlouvy Total
Responsibility
Staráme se o kompletní údržbu vašeho kompresoru, jeho
modernizace, opravy a poruchy za cenu zahrnující všechny tyto
položky. Vše zahrnuto v ceně.
Kompletní péče o kompresor
Včasná údržba provedená odbornými servisními techniky, originální
náhradní díly, proaktivní modernizace a generální opravy
kompresoru.
Úplné pokrytí rizika
To znamená, že se postaráme o všechny opravy a poruchy
kompresoru bez dodatečných příplatků.
Nejvyšší úroveň účinnosti
Montáž nejnovějších součástí hnací soustavy zajišťuje úroveň
účinnosti a spolehlivosti kompresoru jako u nového stroje.

Prvních 7 let s plánem Prodloužené záruky+
Plán Prodloužená záruka+ vás bezpečně a pohodlně provází prvními sedmi lety vlastnictví zařízení.
Základem úspěchu je totiž dobrý začátek.
Využijte sedm let bezrizikového provozu, trvalé účinnosti a maximální provozuschopnosti.

ZR 90–160 VSD+(FF)

Prodloužená záruka+
Energetická účinnost
Spotřeba energie tvoří v případě zařízení na stlačený vzduch velkou část celkových nákladů na vlastnictví.
Bez správné údržby může dojít k poklesům tlaku, což snižuje účinnost systému. V rámci Prodloužené
záruky+ jsou všechny spotřební součásti vyměněny za originální náhradní díly.
Delší doba provozuschopnosti
Stlačený vzduch je důležitou součástí výrobního procesu. Malé poruchy mohou vést k zastavení výroby,
ztrátě obchodní příležitosti, znehodnocení materiálu či kontaminaci produktu... Jako zákazníkovi
s Prodlouženou zárukou+ je vám v případě spěšných oprav dána přednost.
Pevný rozpočet
Během 7 let mohou náklady na údržbu výrazně kolísat. Pokud se objeví nákladná oprava, může to výrazně
ovlivnit váš rozpočet. Prodloužená záruka+ pokrývá všechny opravy a je spojena s pevnými ročními
náklady.

AIRScan
Proveďte audit instalace stlačeného vzduchu pomocí systému
AIRScan
Systém AIRScan nabízí spolehlivou analýzu a dobře podložená
doporučení pro zlepšení energetické účinnosti.
Rozhodněte se pro energetickou účinnost
Systém AIRScan nabízí spolehlivou analýzu a doporučení pro
zlepšení energetické účinnosti, na jejichž základě lze jednat.
Šetřete energií: snížení nákladů až o 30 %
Jedinečný software pro audit kompresoru naší společnosti simuluje
různé konigurace instalace stlačeného vzduchu. To nám umožňuje
poskytnout realistické projekce potenciálních úspor energie.
Přehledná zpráva
Zprávy systému AIRScan poskytují souhrnné informace pro
rozhodující osoby i hloubkové vyhodnocení problémů a řešení pro
techniky.
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Využijte energii dvakrát
Energie používaná ke stlačování vzduchu se přeměňuje na teplo. Hlavní část tohoto tepla, více než 90 %, zůstane ve
stlačeném vzduchu a mazacím oleji. Malá část unikne do okolního prostředí vyzařováním.

Využití rekuperace energie
Dodávaná elektrická energie není jediným zdrojem energie, která
vstupuje do systému. Nasávaný vzduch pro kompresor obsahuje
vodní páru. Teplo ve výparech se uvolňuje prostřednictvím
kondenzace v mezichladiči a dochlazovači kompresoru. Kondenzační
teplo obsažené v sacím vzduchu je srovnatelné s 5–20 %
elektrického příkonu.

Vodou chlazený bezmazný šroubový kompresor ZR
Vodou chlazená konstrukce bezmazného šroubového kompresoru ZR s možností využití odpadního tepla
veškeré toto teplo zachycuje ze stlačeného vzduchu a olejového systému. Celková energie využitá jako
horká voda odpovídá 80–105 % příkonu energie, a to v závislosti na reálných podmínkách v závodě a tlaku
v systému stlačeného vzduchu. Ve většině průmyslových podmínek je to 95 %.

ZR 90–160 VSD+(FF)

Optimalizujte svůj systém
Volitelné příslušenství
ZR 90 až 160 VSD+ (FF)
Kotevní podložky

•

Využití rekuperace energie

•

Rotor bez obsahu silikonu

•

Verze pro vysokou okolní teplotu

•

Sada pro profuk suchým vzduchem během odstavení

•

Síť IT

•

Ochranné balení v dřevěné bedně

•

Test certiikát

•

Zkouška výkonu za přítomnosti zákazníka

•

(*) Maximální teplota vstupního/chladicího vzduchu je pro verze HAT 55° C / 131 °F.
Upozorňujeme, že dostupnost volitelného příslušenství závisí na zvolené koniguraci.

•: Volitelné

Optimalizujte svůj systém
Prostřednictvím jednotky ZR poskytuje společnost Atlas Copco standardní sestavu „vše v jednom“, která
obsahuje nejnovější technologie v konstrukci s dlouhou životností. K dispozici jsou volitelné funkce, které
umožňují dále optimalizovat výkon jednotky ZR či jednotku jednoduše přizpůsobit na míru konkrétnímu výrobnímu
prostředí.

Konstrukční řešení
Společnost Atlas Copco si uvědomuje potřebu přizpůsobit sériové
vyráběné kompresory a sušiče speciikacím a standardům
používaným hlavními společnostmi pro nákup zařízení. Strategicky
umístěná oddělení v rámci skupiny Atlas Copco se starají o návrhy
a výrobu zakázkových zařízení pro provoz v extrémních teplotách,
často na vzdálených místech.

Inovativní technologie
Na veškeré zařízení se vztahuje záruka od výrobce. Spolehlivost,
životnost a výkon zařízení nebude narušen. Globální trh
s náhradními díly, který ve 160 zemích zaměstnává v terénu
360 servisních techniků, zajišťuje spolehlivou údržbu od společnosti
Atlas Copco jako součást místní servisní činnosti.

Inovativní inženýrství
Každý projekt je jedinečný a díky partnerství s našimi zákazníky
můžeme dobře posoudit daný úkol, klást relevantní otázky
a navrhnout pro všechny vaše potřeby to nejlepší technické řešení.

ZR 90–160 VSD+(FF)

Diagram průtoku
Procesní průtok, průtok oleje a chladicí průtok – krok za krokem
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ZR 90–160 VSD+(FF)
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Technické speciikace pro jednotky
ZR 90 až 160 VSD+
Provozní tlak (1)

Výkonnost (2)

TYP
bar(e)

ZR 90 VSD+ – 10,4

+

ZR 110 VSD – 10,4

ZR 132 VSD+ – 10,4

+

ZR 145 VSD – 10,4

+

ZR 160 VSD – 10,4

psig

m3/min

l/s

cfm

Minimální

4

60

90

–

298

5,4

–

17,9

192

–

631

Efektivní

7,5

100

90

–

276

5,4

–

16,5

192

–

584

Maximální

10,4

150

90

–

231

5,4

–

13,9

188

–

490

Minimální

4

60

90

–

346

5,4

–

20,7

192

–

732

Efektivní

7,5

100

90

–

322

5,4

–

19,3

192

–

683

Maximální

10,4

150

90

–

275

5,4

–

16,5

188

–

584

Minimální

4

60

90

–

400

5,4

–

24,0

192

–

847

Efektivní

7,5

100

90

–

376

5,4

–

22,6

192

–

797

Maximální

10,4

150

90

–

329

5,4

–

19,7

188

–

696

Minimální

4

60

90

–

431

5,4

–

25,9

192

–

913

Efektivní

7,5

100

90

–

407

5,4

–

24,4

192

–

863

Maximální

10,4

150

90

–

360

5,4

–

21,6

188

–

763

Minimální

4

60

90

–

452

5,4

–

27,1

192

–

959

Efektivní

7,5

100

90

–

444

5,4

–

26,6

192

–

941

Maximální

10,4

150

90

–

397

5,4

–

23,8

188

–

842

(1) Informace pro variantu FF získáte od společnosti Atlas Copco.

Hladina
hluku (3)

kW/hp

dB(A)

kg

90/120

70

110/150

Full-Feature
(iMD)

Full-Feature
(iMDG)

lb

kg

lb

kg

lb

2500

5500

3400

7400

3700

8200

70

2500

5500

3400

7400

3700

8200

132/175

70

2500

5500

3400

7400

3700

8200

145/200

70

2500

5500

3400

7400

3700

8200

160/215

70

2500

5500

3400

7400

3700

8200

Pack

(3) Hladina emitovaného akustického tlaku v pracovní stanici váženého iltrem A (LpWSAd).
Měřeno v souladu s normou ISO 2151: 2008 s využitím normy ISO 9614-2 (metoda snímání intenzity zvuku).
K zajištění souladu se zkušebními předpisy je nutné přičíst korekční koeicient (±3 dB(A)), který vyjadřuje celkovou
hodnotu nejistoty (KpAd).

(2) Výkon jednotky měřený podle normy ISO 1217, přílohy C a E, vydání 4 (2009)
Referenční podmínky:
– Relativní vlhkost 0 %
– Absolutní vstupní tlak 1 bar (14,5 psi)
– Teplota vstupního vzduchu 20 °C (68 °F)
Výkonnost (FAD) se měří při maximálním provozním tlaku.

A (délka)

Hmotnost

Instalovaný
výkon
motoru

B (šířka)

C (výška)

TYP

ZR 90 až 160 VSD+

mm

in

mm

in

mm

in

2030

80

1660

65

2000

80

3430

135

1660

65

2000

80

C

+

ZR 90 až 160 VSD FF
(iMD a iMDG)

B
A

Poznámky
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ZAVÁZÁNI K UDRŽITELNÉ PRODUKTIVITĚ
Máme odpovědnost vůči našim zákazníkům, vůči životnímu prostředí
a vůči lidem kolem nás. Naše výsledky musí obstát v čase.
To nazýváme trvale udržitelnou produktivitou.

www.atlascopco.cz
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použitím si přečtěte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené v příručce.

