
AW-NESTERENGASALIPAINEPUMPUT

Käyttövalmiit moduulit ja räätälöidyt järjestelmät



HELPPO- JA MONIKÄYTTÖISET 
NESTERENGASALIPAINEPUMPUT 

Atlas Copcon nesterengaspumppujen edut
Nesterengasalipainetekniikka on aina ollut ja tulee aina olemaan yksi parhaista     

ratkaisuista erittäin suurille höyrykuormille. Atlas Copcon nesterengaspumput     

sopivat erinomaisesti suurta nesteensietokykyä vaativaan märkien tai kuivien     

kaasujen pumppaukseen ja erityisesti tiivistymistä sisältäviin prosesseihin,       

kuten tislaukseen, kuivaukseen ja höyrystykseen. Saatavana on vaativiin      

prosesseihin sopivia materiaalivaihtoehtoja sekä yhdessä tai kahdessa      

vaiheessa puristavia malleja – tarjoamme ratkaisun kaikkiin käyttökohteisiin.

1. Oikea malli sinunkin tarpeisiisi
Yhdessä vaiheessa puristava AWS-nesterengasalipainepumppu on optimoitu 

toimimaan yli 200 mbar(a):n paineella, joten ne sopivat täydellisesti 

esimerkiksi suodatukseen tai märkäkuljetukseen. Pumppujen syvin paine 

on 30 mbar(a). Ne ovat luokkansa paras ratkaisu jaksoittaisiin 

ulospumppaussovelluksiin, kuten tyhjiöintiin, imeytykseen tai sterilointiin. 

Kahdessa vaiheessa puristavat AWD-nesterengasalipainepumput ovat 

alipainepumppuja, jotka tarjoavat tasaista ja tehokasta suorituskykyä 

alle 200 mbar(a):n käyttöpaineilla. Kaksi synkronoitua pumppauskammiota 

on kytketty sarjaan, minkä ansiosta pumput tuottavat huippuluokan 

suorituskyvyn jatkuvissa kriittisissä prosesseissa, kuten pullotuksessa, 

kaasunpoistossa ja liuottimien talteenotossa.

 

2. Käyttövalmiit moduulit
Atlas Copco tekee alipainejärjestelmän valinnasta helppoa. 

Kaikki AW-nesterengaspumput ovat saatavissa käyttövalmiina tiivistevesikierron 

konfiguraatiolla, jotka soveltuvat läpivirtaukseen, osittaiskiertoon tai täyteen

uudelleen kierrätykseen. Meillä on 50 vuoden kokemus 

nesterengasalipainetekniikasta ja asiakkaita ympäri maailman, joten osaamme 

valmistaa sinunkin tarpeisiisi sopivan nesterengaskonfiguraation. Saat kaikki 

nesterengastekniikan edut ja samalla säästät vettä ja energiaa. Voit täydentää 

järjestelmääsi vakiovalikoimaamme kuuluvilla, helposti asennettavilla 

lisävarusteilla.

3. Räätälöidyt järjestelmät
Haastavampiin vaatimuksiin projektitiimimme voi kehittää juuri sinun 

tarpeisiisi räätälöidyn järjestelmän. Atlas Copcon nesterengasalipainepumput 

muodostavat monivaiheisten järjestelmien selkärangan, ja voit valita niiden 

materiaalit ja ominaisuudet tarpeidesi mukaan. Atlas Copcon alipaineeseen 

erikoistuneiden insinöörien ansiosta mahdollisuudet ovat rajattomat.



SOPIVA RATKAISU MONENLAISIIN 
KÄYTTÖKOHTEISIIN 
Nesterengasalipainepumput sopivat ihanteellisesti erityiskohteisiin sekä kosteisiin, likaisiin ja/tai suurta 

kapasiteettia vaativiin kohteisiin raskaan teollisuuden eri aloilla, joista osa on lueteltu alapuolella. AWS- ja 

AWD-sarjan vahvat, luotettavat ja käytössä hyväksi havaitut alipainepumput tuottavat tarvittavan käyttö- tai 

prosessialipaineen. 

• Yleinen valmistusteollisuus

• Elintarviketeollisuus

• Kemianteollisuus

• Paperi, siihen liittyvät tuotteet

• Kaivosteollisuus

• Tiilien ekstruusio

• Autoteollisuus

• Sementtiteollisuuss

• Metalliteollisuus

• Raakaöljyteollisuus

• Öljy ja kaasu

• Muovit

• Tekstiiliteollisuus

• Sähkö ja kunnallistekniikka

Tärkeimmät ominaisuudet
• Erittäin tehokas pumppaus höyrypitoisilla ilmakuormilla. 

• Sopii hyvin kaikille alipainetasoille.

• Pystyy käsittelemään märät, syövyttävät prosessivirrat.

• Kestää kaasuvirtauksessa olevat pienhiukkaset.

• Vankka ja luotettava rakenne, vähäinen kunnossapitotarve.

• Alhainen melutaso.

• Vakiomalli: saatavana 50 Hz DIN tai 60 Hz ANSI.

• Saatavana kolmelle eri tiivistenestekierron konfiguraatiolla: kerran 

läpi, osittainen uudelleenkierrätys ja täysi uudelleenkierrätys. 

• Valittavissa olevat rakennemateriaalit: valurauta, ruostumaton teräs 

(osittain) ja ruostumaton teräs (kokonaan).

• Atlas Copcon laadukkaat, hyväksytyt lisävarusteet.

• Pienet elinkaarikustannukset ja luotettava toiminta.

• Laippakiinnitteinen moottori varmistaa oikean suuntauksen (alle 

1 000 m³/h:n [589 cfm:n] kapasiteeteilla). 



KÄYTTÖVALMIIT KONFIGURAATIOT:  
VANKKOJA JA LUOTETTAVIA
Atlas Copco on suunnitellut useimpiin nesterengasalipainepumppujen käyttökohteisiin käyttövalmiit konfiguraatiot, jotka soveltuvat 

tiivistenesteen läpivirtaukseen, osittaiseen uudelleenkierrätykseen tai täyteen uudelleenkierrätykseen. Konfiguraatioita on saatavana 

useimpiin teollisiin alipainesovelluksiin sopivilla materiaaliyhdistelmillä.  

• Soveltuvuus monenlaisiin sovelluksiin 

konfiguraatiorakenteen ansiosta.

• Erinomainen luotettavuus ja pitkä 

käyttöikä. 

• Helppo asennus säästää aikaa.

• Nopea ja helppo huolto säästää 

kustannuksia.

• Nestettä säästyy jopa 95 % täyden 

uudelleen kierrätyksen avulla.

• Alhainen melutaso lisää 

työympäristön mukavuutta. 

Atlas Copcon käyttövalmiit konfiguraatiot 
tarjoavat seuraavia tärkeitä etuja:



KÄYTTÖVALMIIT MODUULIT: KOLME 
TOIMINTATILAA

LÄPIVIRTAUS-
KONFIGURAATIO
Tämä on yksinkertaisin konfiguraatio. Se 

koostuu pumpusta, johon sisältyy 

sähkömoottori, käyttö- ja alarunko. Nämä 

järjestelmät sopivat kohteisiin, joissa 

tiivistenestettä on käytettävissä runsaasti 

ja se voidaan tyhjentää käytön jälkeen. 

Nesteen ja kaasun seos tyhjennetään 

poistolinjan kautta.

OSITTAINEN 
UUDELLEENKIERRÄTYS 
-KONFIGURAATIO

Tässä tapauksessa nesteen ja kaasun seos 

erotetaan poistoerottimessa. Talteen otettu 

käyttöneste sekoitetaan sitten tuoreeseen 

tiivistenesteeseen, jotta pumpun 

syöttölämpötila pysyy tasaisena. 

Ylimääräinen neste, jota on hävikkiä 

korvaavan määrän verran, poistetaan. 

Tuoreen hävikkiä korvaavan nesteen 

vähimmäismäärää käytetään 

varmistamaan toiminta ilman kavitaatiota 

vaaditulla imupaineella. Se säästää vettä 

tyypillisesti 50 % läpivirtaukseen 

verrattuna.

TÄYSI 
UUDELLEENKIERRÄTYS 
-KONFIGURAATIO
Täysi talteenotto tarkoittaa suljetun 

kierron järjestelmää, jota käytetään, 

kun tiivistenestettä on vähän tai kun 

epäpuhtaudet voivat olla ongelma. 

Jotta tiivisteneste voidaan kierrättää 

täysin, talteenotettu neste on 

jäähdytettävä, ennen kuin se käytetään 

uudelleen. Tässä tapauksessa käytetään 

lämmönvaihdinta poistoerottimen ja 

pumpun välillä. Se säästää vettä 

tyypillisesti jopa 95 % läpivirtaukseen 

verrattuna.
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TEKNISET TIEDOT, AWD 200–4510
AWD 200 AWD 400 AWD 610 AWD 1230 AWD 1680 AWD 1960 AWD 3280 AWD 4510

50 Hz

Nimelliskapasiteetti (m³/h) 195 400 610 1 250 1 685 2 000 3 300 4 500

Syvin paine (mbar(a)) 30 30 30 30 30 30 30 30

Moottorin nimellisteho (kW) 5,5 11 22 45 55 75 110 132

Likimääräiset mitat (L x S x 
K) (mm) 722 x 280 x 457 873 x 280 x 457 987 x 340 x 568 1 279 x 480 x 774 1 379 x 480 x 774 1 710 x 650 x 

1 034 
2 004 x 650 x 

1 034 
2 216 x 800 x 

1 301 

Kuivapaino (kg) 90 160 222 584 760 1 180 1 680 2 635

60 Hz

Nimelliskapasiteetti (cfm) 126 283 412 853 1 130 1 324 2 207 2 884

Syvin paine (torr) 25 25 25 25 25 25 25 25

Moottorin nimellisteho (hv) 10 20 40 75 100 125 175 200

Likimääräiset mitat (L x S x K) 
(tuumaa) 28 x 11 x 18 34 x 11 x 18 39 x 13 x 22 50 x 19 x 30 54 x 19 x 30 67 x 26 x 41 79 x 26 x 41 87 x 31 x 51

Kuivapaino (lbs) 198 353 485 1 287 1 676 2 601 3 704 5 809

TEKNISET TIEDOT, AWS 180–5500
AWS 180 AWS 280 AWS 360 AWS 450 AWS 600 AWS 800 AWS 1100 AWS 1300 AWS 1600 AWS 2500 AWS 3300 AWS 5500

50 Hz

Nimelliskapasiteetti 
(m³/h) 170 250 325 440 600 725 1 100 1 200 1 500 2 460 3 000 5 400

Syvin paine (mbar(a)) 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Moottorin nimellisteho 
(kW) 5,5 7,5 11 15 18,5 22 37 37 45 75 75 132

Likimääräiset mitat 
(L x S x K) (mm)

638 x 275 
x 645

741 x 275 x 
645

795 x 275 
x 645

807 x 330 
x 745

885 x 330 
x 745

975 x 430 
x 985

1 095 x 430 
x 985

1 131 x 430 
x 985

1 237 x 570 
x 1 245

1 387 x 570 
x 1 245

1 585 x 870 
x 1 360

1 745 x 
1 000 x 
1 570

Kuivapaino (kg) 141 199 208 299 311 580 650 682 1 166 1 324 2 120 2 285

60 Hz

Nimelliskapasiteetti 
(cfm) 118 182 224 309 406 515 736 824 1 059 1 735 2 060 3 461

Syvin paine (torr) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25

Moottorin nimellisteho 
(hv) 10 15 20 25 30 40 60 60 75 125 125 250

Likimääräiset mitat 
(L x S x K) (tuumaa) 25 x 11 x 25 29 x 11 x 25 31 x 11 x 25 32 x 13 x 29 35 x 13 x 29 38 x 17 x 39 43 x 17 x 39 45 x 17 x 39 49 x 22 x 49 55 x 22 x 49 62 x 34 x 54 69 x 39 x 62 

Kuivapaino (lbs) 311 439 456 659 686 1 279 1 433 682 1 504 2 919 4 674 5 038

RAKENNEMATERIAALIT
Valurauta Ruostumaton teräs Ruostumaton teräs (osittain)

Kotelo Valurauta 316 ruostumaton teräs Valurauta

Runko Valurauta 316 ruostumaton teräs Valurauta

Siipipyörä Pallografiittirauta 316 ruostumaton teräs 316 ruostumaton teräs

Akseli 420 ruostumaton teräs 316 ruostumaton teräs 316 ruostumaton teräs

Mekaaniset tiivisteet Piikarbidi/hiili/Viton Piikarbidi/hiili/Viton Piikarbidi/hiili/Viton

LISÄVARUSTEET
• Tuloilmapuolen takaiskuventtiili

• Tuloilmapuolen eristysventtiili

• Tuloilmapuolen alipainemittari

• Alipaineenpoistoventtiili

• Automaattinen tiivistenesteen korvaussarja

• Saatavana räätälöityjä alipainepumppujärjestelmiä ja 

hybridijärjestelmiä



RÄÄTÄLÖIDYT NESTERENGASJÄRJESTELMÄT:  
VAATIVIIN KÄYTTÖKOHTEISIIN 
Räätälöidyt järjestelmät suunnitellaan erityisesti sinun tarpeisiisi; myyntitiimimme keskustelee mielellään 

vaatimuksistasi kanssasi. Järjestelmät soveltuvat vaativiin käyttökohteisiin, kuten höyryn talteenottoon, 

kaasunpoistoon, tislaukseen, kemian prosessiteollisuuteen, moninkertaisille höyrykuormille ja suurille 

kapasiteeteille. Saatavilla on sekä yhdessä vaiheessa puristavia (AWS) että kahdessa vaiheessa puristavia 

(AWD) nesterengasalipainepumppuja, ja niiden kapasiteetti on 170–37 500 m³/h ja alipainetaso jopa 30 

mbar(a).

Voimme suunnitella ja räätälöidä myös räjähdysvaarallisiin (ATEX) ja vaarallisiin ympäristöihin 

sopivia järjestelmiä, joiden materiaalien sertifioinnista, toimittajien hyväksynnästä, tehostetusta 

laadunvarmistuksesta ja testauksesta huolehtii oma projektinjohtotiimimme. Sähköinsinööreillämme on 

kokemusta älykkään pumpunhallinnan ohjausjärjestelmien suunnittelusta ja asennuksesta. 



OLEMME SITOUTUNEET KESTÄVÄÄN 
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TUOTTAVUUTEEN
Kannamme toiminnassamme vastuun asiakkaita, ympäristöä ja 
ympärillämme olevia ihmisiä kohtaan. Haluamme tarjota tuotteita ja 
palveluita, jotka kestävät ajan saatossa. Tätä kutsumme - kestäväksi 
tuottavuudeksi

www.atlascopco.fi


