
Wysokociśnieniowe śrubowe 
sprężarki powietrza z wtryskiem 
oleju

GR 110-200 (FF) do 20 bar(e)



Wysoka efektywność 
i niezawodność w 
trudnych warunkach 
roboczych
• Dwustopniowy element sprężający 

gwarantuje najbardziej efektywne 
działanie przy wysokim ciśnieniu 
sprężonego powietrza.

• Opatentowane, wysoce efektywne 2 
stopniowe sprężarki.

• Wydłużony okres żywotności 
elementu, dzięki zredukowaniu 
obciążeń działających na łożyska, 
rotory i przekładnię.

• Niezawodna praca w gorącym 
i zapylonym środowisku dzięki 
silnikowi o stopniu ochrony IP 54 i 
dużym, przewymiarowanym blokom 
chłodnicy.

Zoptymalizowane 
sterowanie i 
efektywność – 
sterownik Elektronikon 
MK5
• Kolorowy wyświetlacz o wysokiej 

rozdzielczości zapewnia łatwy odczyt 
parametrów pracy sprężarki.

• Czytelne piktogramy i intuicyjna 
nawigacja dają szybki dostęp do 
wszystkich istotnych danych.

• Monitoring warunków pracy i 
graficzne wskazania planów obsługi 
technicznej. 
 

 

Ochrona wyposażenia 
produkcyjnego
• Sprężarki dostępne są ze 

zintegrowanym osuszaczem 
ziębniczym (wersja full feature).

• Standardowo wyposażone w 
separator wilgoci.

• Temperatura ciśnieniowego punktu 
rosy osiąganego przez zintegrowany 
osuszacz w warunkach odniesienia 
wynosi +3 do +4 stopnie C.

• Osuszone powietrze zapewnia 
ochronę systemu i produktów 
końcowych.

Zakres dostawy
• Filtr wlotowy
• Zawór wlotowy
• Chłodnica końcowa i chłodnica oleju
• Wentylator chłodzący
• Zintegrowany separator wody
• Filtry oleju
• Olej RXD (wymiana co 8000 h)
• Pełny obieg powietrza /oleju
• Silnik elektryczny klasy F, IP 55
• Wbudowany starter elektryczny
• Separator powietrze / olej
• Sterownik Elektronikon
• Obudowa tłumiąca hałas
• Smartbox

Opcje
• Wersja full feature – zintegrowany 

osuszacz ziębniczy
• Sterowanie modulacyjne
• Filtr wlotowy typu „heavy duty”
• Przełącznik zgodności faz
• Zabezpieczenie termiczne PT 1000 w 

silniku
• Grzałka anty-kondensacyjna dla silnika 

głównego
• Przyłącza ISO / NPT
• Stopy kotwiące
• Certyfikat wydajności
• Test wydajnościowy
• Certyfikat materiałowy
• Monitoring SPM
• Opakowanie do transportu morskiego

Dwustopniowe sprężarki 
wysokociśnieniowe

Zoptymalizuj
swój
system

GR 110-200 (FF)

Śrubowe sprężarki powietrza z wtryskiem oleju typu GR niezawodnie dostarczają sprężone 
powietrze do 20 bar dla wysokociśnieniowych zastosowań w najtrudniejszych warunkach 
roboczych. Sprężarki te często pracują w kopalniach.



 Środek ziębniczy – płyn
 Środek ziębniczy –gaz/płyn
 Środek ziębniczy – gaz
 Środek ziębniczy – sprężony gaz
 Powietrze wlotowe
 Powietrze zawilgocone
 Suche powietrze
 Mieszanina powietrze / olej
 Kondensat
 Olej

Wydajność zespołu sprężarki
Mierzona zgodnie z ISO 1217,  
aneks C, edycja 4 (2009).

Warunki odniesienia
• Ciśnienie bezwzględne powietrza 

wlotowego  1 bar
• Temperatura powietrza wlotowego 

20 C 

Poziom hałasu 
Poziom emisji dźwięku A w 
pomieszczeniu roboczym Lp WSA (re 
20 μPa) dB, tolerancja 3 dB(A)
Wartość tę określa się zgodnie z 
procedurą testu ISO 2151 i normą 
pomiaru dźwięku ISO 9614.

Typ sprężarki
Maksymalne ciśnienie 

robocze
Wydajność FAD

Moc silnika Poziom hałasu
Masa

      pack       /   full feature  pack   / full feature    pack          /         full feature

     GR 110 2 - stopniowa 20 bar

50 Hz 20 bar(e) 19.75 bar(e) 211 l/s 12.6 m3/min 110 kW 72 dB(A) 3,140 kg 3,470 kg

60 Hz 20 bar(e) 19.75 bar(e) 224 l/s 13.4 m3/min 110 kW 72 dB(A) 3,140 kg 3,470 kg

    GR 200 2 - stopniowa 20 bar

50 Hz 20 bar(e) 19.75 bar(e) 385 l/s 23.1 m3/min 200 kW 72 dB(A) 3,547 kg 3,877 kg

60 Hz 20 bar(e) 19.75 bar(e) 390 l/s 23.4 m3/min 200 kW 78 dB(A) 3,547 kg 3,877 kg

Dane techniczne

Wymiary GR 110-200 (FF)

A B C

2,779 mm 1,886 mm 2,010 mm

A B

C

wylot suchego 

powietrza wlot powietrza

OSUSZACZ ID SPRĘŻARKA



ZAANGAŻOWANI W TRWAŁY, ZRÓWNOWAŻONY 

ROZWÓJ
Dotrzymujemy zobowiązań wobec naszych klientów, środowiska naturalnego i społeczeństwa. 
Dbamy o przyszłe pokolenia. To właśnie nazywamy zrównoważonym rozwojem.

www.atlascopco.pl


