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Najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy

KATALOG 
• SPRĘŻARKI ŚRUBOWE DO 30kW 

•  URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

•  MEMBRANOWE GENERATORY AZOTU

www.atlascopco.pl
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Atlas Copco jest międzynarodową grupą przemysłową 

zajmującą czołową pozycję na ogólnoświatowych rynkach 

sprężarek, urządzeń do uzdatniania sprężonego powietrza, 

sprzętu budowlanego i górniczego, narzędzi elektrycznych 

oraz systemów montażowych. Grupa dostarcza Klientom 

rozwiązania pozwalające osiągać większą efektywność 

dzięki nowatorskim produktom i usługom. Firma została 

założona w 1873 r. W 2013 r. przypada 140 rocznica 

działalności jednej z najbardziej innowacyjnych 

i zaangażowanych w trwały i zrównoważony rozwój firmy 

na świecie – Atlas Copco. 

Industrial Air to część organizacji Atlas Copco 

w obszarze  techniki sprężonego powietrza. Dywizja ta 

zajmuje się rozwojem, produkcją i sprzedażą sprężarek 

powietrza (bezolejowych i z wtryskiem oleju), rozwiązań  

z zakresu uzdatniania powietrza, monitorowania stanów 

pracy urządzeń oraz całych instalacji sprężonego 

powietrza. Działalność jest skierowana do wszystkich 

gałęzi przemysłu.

Początki działalności Atlas Copco w Polsce sięgają 

końca lat 20 XX w. Sprzedaż produktów odbywała 

się wyłącznie za pośrednictwem dystrybutorów aż 

do roku 1994 r., kiedy to rozpoczęło działalność 

przedstawicielstwo firmy Atlas Copco – Atlas Copco 

Kompresor, obecnie Atlas Copco Polska Sp. z o.o. 

w całości należącego do Atlas Copco, a którego 

działalność obejmuje sprzedaż, wynajem i serwis 

urządzeń całego zakresu produktów ze wszystkich 

działów Atlas Copco.

Dziś prawie 300 pracowników Atlas Copco Polska 

troszczy się o Klientów firmy w całym kraju. Nasi 

Partnerzy doceniają wysokiej jakości produkty,  

dobrze zorganizowany serwis i sprawną logistykę.

Misją Atlas Copco jest tworzenie, rozwój 

i sprzedaż produktów i usług dla szerokiej grupy 

Klientów i Użytkowników na całym świecie.  

Grupa skupia się na budowie maszyn i wynajmie 

sprzętu. Oferta obejmuje sprzęt do sprężonego 

powietrza i gazów, agregaty prądotwórcze, sprzęt 

budowlany i górniczy, przemysłowe narzędzia 

pneumatyczne i systemy montażowe oraz 

związane z tym usługi. 
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Drogi użytkowniku  
sprężonego powietrza,

Katalog, który właśnie został wydany to najnowsza edycja kompendium wiedzy 

nie tylko na temat urządzeń Atlas Copco przeznaczonych dla użytkowników 

sprężonego powietrza. 

Znajdziesz tu wiele pomocnych informacji z zakresu terminologii stosowanej 

w branży pneumatycznej, jak np. leksykon pneumatyki, przeliczniki średnic 

rur, sposób doboru rurociągów do instalacji sprężonego powietrza, tabelę 

przeliczeniową jednostek fizycznych, sposób doboru odpowiedniej sprężarki 

do ilości pracujących odbiorów. Jednym słowem oddajemy w Twoje ręce 

pełnowartościowy materiał dydaktyczny zawierający zarówno wiedzę teoretyczną, 

jak i praktyczną, uzupełniony dodatkowo o gotowe rozwiązania w postaci 

urządzeń Atlas Copco o jednostkowej mocy do 30 kW służących do wytwarzania 

sprężonego powietrza oraz jego uzdatniania. 

Bazując na długoletnim doświadczeniu firma Atlas Copco nieprzerwanie 

dostarcza doskonałe jakościowo rozwiązania dostosowane do potrzeb swoich 

Klientów.

Pracując wspólnie z naszymi Klientami i dla naszych Klientów zawsze staramy 

się oferować indywidualne i niepowtarzalne rozwiązania, co w efekcie gwarantuje 

najwyższy poziom produktów i usług we wszystkich dziedzinach dotyczących 

techniki sprężonego powietrza.
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      Śrubowe sprężarki powietrza  
z wtryskiem oleju 5

Sprężarki śrubowe typu GX 7
 Sprężarki śrubowe typu GX2-7 EP (moc 2–7,5 kW) 8
 Sprężarki śrubowe typu GX7-11 EL (moc 7,5–11 kW) 8
Sprężarki śrubowe typu GA 11
 Sprężarki śrubowe typu  GA5-11 (moc 5,5–11 kW) 12
 Sprężarki śrubowe typu GA5-15VSD* (moc 5,5–15 kW)  14
 Sprężarki śrubowe typu GA15-18-22 (moc 15, 18, 22 kW) 18
 Sprężarki śrubowe typu GA11+-30 (moc 11–30 kW) 20
 Sprężarki śrubowe typu GA15-30VSD* (moc 15–30 kW)  22

      Uzdatnianie sprężonego powietrza,  
generatory azotu, pompy próżniowe 27

Osuszacze ziębnicze FX 29
Odprowadzanie i uzdatnianie kondensatu 32
 Separatory wodno-olejowe OSC 33
 Separatory wody WSD 33
 Spusty kondensatu WD 34
 Spusty kondensatu EWD 34
Filtry powietrza 35
Membranowe generatory azotu 37
Pompy próżniowe 39

     Aftermarket – serwis i usługi posprzedażne  41

     Praktyczne porady 47
AIrnet – system instalacyjny 49
rozwiązania Atlas Copco z zakresu uzdatniania  

    sprężonego powietrza  51
Dobór sprężarek do warsztatu 52
Dobór zbiornika wyrównawczego 54
Dobór średnic rurociągów 55
Diagram doboru wielkości czerpni 56
Przelicznik średnic znamionowych 57
Stopnie ochrony IP 58
Pomiary rozchodu sprężonego powietrza – MeBox 59
Ultradźwiękowa lokalizacja nieszczlności 60
Pokazowa przyczepa VSD*  61
Leksykon terminów pneumatyki 62
Słownik terminów serwisowych 67
Kalendarz 2013/2014 68
Notatki 69

Spis treści

* VSD – napęd o zmiennej prędkości obrotowej silnika
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Sprężarki śrubowe serii GX

Technologia przemysłowa 
dla warsztatu i małej firmy 
– najlepsza inwestycja 
Sprężarki śrubowe serii GX wykorzystują 
sprawdzoną od lat w przemyśle 
technologię elementów śrubowych  
Atlas Copco. Sprężarki śrubowe serii 
GX cechuje optymalna wydajność, duża 
niezawodność, trwałość oraz niskie 
koszty bieżącej obsługi. Bezcenne 
doświadczenia zdobyte przez Atlas 
Copco podczas konstruowania 
i wytwarzania śrubowych sprężarek dla 
przemysłu z powodzeniem zastosowano 
przy produkcji sprężarek serii GX. Dzięki 
pełnej integracji osuszacza ziębniczego, 
filtrów sprężonego powietrza i zbiornika 
powstał kompletny system wytwarzania 
i uzdatniania sprężonego powietrza, 
pozwalający na instalację w pełni 
wyposażonej stacji sprężonego 
powietrza na powierzchni mniejszej 
niż 1m2. Niski poziom hałasu, nawet 
61dB(A), czyni ze sprężarki GX idealne 
rozwiązanie dla warsztatu i małej firmy. 
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PrzePływ PowieTrzA

1. Wlotowy filtr powietrza
2. Zawór wlotowy
3. Element sprężający
4. Wkład separatora oleju
5. Zawór ciśnienia minimalnego 
6. Chłodnica końcowa
7. Zbiornik powietrza

PrzePływ olejU

8. Zbiornik oleju
9. Chłodnica oleju
10. Blok zaworu termostatycznego
11. Filtr oleju

PrzePływ CzynniKA 
ziębniCzego
12. Parownik
13. Sprężarka ziębnicza
14. Skraplacz
15. Kapilara
16. Separator wody
17.  Elektroniczny automatyczny spust 

kondensatu 

oPCje

A – Wersja Full Feature
B –  Bardzo efektywny filtr  

powietrza PDx
C – Elektroniczny spust pod zbiornikiem

Typowy schemat przepływu dla sprężarek GX 7-11 FF. 

SChemAT PrzePływU

Powietrze na wlocie

Mieszanka powietrza/oleju

Olej

Wilgotne powietrze

Suche powietrze

Woda

Czynnik ziębniczy – gaz

Ciekły czynnik ziębniczy
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   GX GX 2-7 EP 
Sprężarki śrubowe  
z wtryskiem oleju 
•	moc silnika od 2,2 kW do 7,5 kW 
•	pasowe przeniesienie napędu 
•	silnik klasy IP 55, klasa izolacji F 
•	 ciśnienie robocze 10 bar(e), wersja 

FF – z wbudowanym osuszaczem 
ziębniczym 9,75 bar(e) 

•	wydajność 0,24 do 0,84 m3/min 
•	chłodzone powietrzem 
•	wolnostojące lub na zbiorniku 200l 
•	bardzo niski poziom hałasu [61-66 dB(A)] 
•	 kompletna stacja sprężonego powietrza 

gotowa do podłączenia i pracy 
•	czytelne wskaźniki kontrolno pomiarowe 
•	niskie koszty obsługi 

Dostępne warianty: 
•	 wersja FF (z wbudowanym osuszaczem 

ziębniczym) zapewnia zawsze czyste 
i suche sprężone powietrze 

•	wersja bez osuszacza ziębniczego 

   GX 7-11 EL
Sprężarki śrubowe  
z wtryskiem oleju 
•	 moc silnika od 7,5 kW do 11 kW 
•	 pasowe przeniesienie napędu 
•	 silnik klasy IP55, klasa izolacji F 
•	 ciśnienie robocze 7,5; 10 i 13 bar(e), 

wersja FF – z wbudowanym osuszaczem 
ziębniczym 7,25; 9,75; i 12,75 bar(e) 

•	 wydajność 1,18 do 1,62 m3/min 
•	 chłodzone powietrzem 
•	 standardowo na zbiorniku 270 l, opcjonalnie 

500 l lub wersja bez zbiornika 
•	 bardzo niski poziom hałasu [65-67 dB(A)] 
•	 kompletna stacja sprężonego powietrza 

gotowa do podłączenia i pracy 
•	 czytelne wskaźniki kontrolno pomiarowe 
•	 niskie koszty obsługi 
•	 sterownik Elektronikon 001
•	 uchwyty transportowe dla wózka widłowego 

Dostępne warianty: 
•	 wersja FF (z wbudowanym osuszaczem 

ziębniczym) zapewnia zawsze czyste, 
suche, sprężone powietrze 

•	 wersja bez wbudowanego osuszacza ziębniczego 

zalety sprężarek gX: 
•	 duża niezawodność 
•	 więcej powietrza sprężonego przy 

mniejszym zużyciu energii elektrycznej 
•	 prosta obsługa przy niskim jej koszcie 
•	 łatwa instalacja – niskie koszty 
•	 czyste i suche powietrze 
•	 cicha praca

8
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Typ sprężarki

Maksymalne ciśnienie  
robocze Wydajność FaD Moc zainstalowanego  

silnika poziom hałasu** Masa (kg)*

bar(e) l/s m3/min kW dB(a) Workplace Workplace Full 
Feature

Wersja 50 Hz   

GX2 EP 10 4,0 0,24 2,2 61 165 200

GX3EP 10 5,3 0,32 3 61 165 200

GX4EP 10 7,8 0,47 4 62 165 200

GX5EP 10 10,0 0,60 5,5 64 165 200

GX7EP 10 14,0 0,84 7,5 66 214 264

GX7EL 7,5 19,6 1,18 7,5 65 245 314

10 16,1 0,97 7,5 65 245 314

13  12,9 0,77 7,5 65 245 314

GX11 EL 7,5 27,0 1,62 11 67 257 326

10 23,3 1,40 11 67 257 326

13 19,0 1,14 11 67 257 326

Typ sprężarki GX 2-7 Ep GX 2-7 Ep FF GX 7-11 EL GX 7-11 EL FF

Wbudowana chłodnica końcowa – – • v

Separator wody (dostarczany osobno) – v • v

Spust wody sterowany timerem pod separatorem wody (dostarczany 
osobno) – – • –

Spust sterowany timerem pod zbiornikiem powietrza (tylko w wersji 
montowanej na zbiorniku) • • • •

Nie powodujący strat ciśnienia spust elektroniczny wody pod 
separatorem wody (dostarczany osobno) – v • v

Nie powodujący strat ciśnienia spust elektroniczny wody pod 
zbiornikiem powietrza (tylko w wersji montowanej na zbiorniku 500 l) • • • •

Zintegrowany zestaw filtracyjny DDx – – – •

Zintegrowany zestaw filtracyjny PDx o wysokiej wydajności – • – •

Zbiornik powietrza 500 l (tylko w wersji montowanej na zbiorniku) – – • •

Termostat tropikalny – – • •

Dane techniczne sprężarek GX 2-11

EP – sterowanie elektropneumatyczne
EL – sterownik Elektronikon
• absolutne ciśnienie powietrza wlotowego 1 bar 
• temperatura powietrza wlotowego 20°C

* Wariant montowany na zbiorniku
** Średni poziom hałasu mierzony jest zgodnie z ISO 2161Pneuro/Cagi PN8NTC2; tolerancja 2 dB(A)

–     Niedostępne
v     Wyposażenie standardowe
•     Wyposażenie dodatkowe

Opcje
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 Dł. (mm) szer. (mm) Wys. (mm) 

WErSja Pack moNToWaNa Na PoDłożu  

GX 2-7 EP 620 575/605* 975

GX 7-11EL 810/840 590 1085

WErSja FuLL-FEaTurE moNToWaNa Na PoDłożu  

GX 2-7EP N/a N/a N/a

GX 7-11EL 1205/1235* 590 1085

WErSja Pack moNToWaNa Na ZbiorNiku

GX 2-7 EP 1420 575 1280

GX 7-11 EL** 1533 590 1332

WErSja FuLL-FEaTurE moNToWaNa Na ZbiorNiku

GX 2-7 EP 1420 575 1280

GX 7-11 EL** 1533 590 1332

GX 2-7 EP montowana  
na podłożu

GX 7-11 EL FF montowana  
na zbiorniku

* Długość wraz z kratką wlotową
** Wymiary sprężarek GX 7 – 11 EL montowanych na zbiorniku 500 l  

to (dł.x szer.x wys.): 1935x590x1463

Wys.

Szer.

Szer.
Dł.

Dł.

Wys.
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SChemAT PrzePływU

Sprężarki śrubowe serii GA

Kompletne rozwiązanie  
dla każdego zastosowania
Zasadą działania Atlas Copco jest 
spełnianie indywidualnych wymagań 
i oczekiwań naszych klientów oraz 
podejmowanie stojących przed 
nimi codziennych wyzwań. Dlatego 
oferujemy Państwu najlepsze na 
świecie produkty. Seria sprężarek 
GA odpowiada wyrafinowanym 
oczekiwaniom i zapewnia użytkownikom 
całkowitą niezawodność oraz najlepszą 
wydajność w zastosowaniach 
przemysłowych.

PrzePływ PowieTrzA

1. Filtr wlotowy powietrza
2. Zawór wlotowy powietrza
3. Element sprężający
4. Zbiornik powietrza / separator oleju
5. Zawór ciśnienia minimalnego
6. Chłodnica końcowa
7.  Wymiennik ciepła  

powietrze-powietrze
8. Separator wody (tylko w wersji pack)
9. Separator wody ze spustem
10. Filtry DD / PD (opcja)
11. Zbiornik powietrza

PrzePływ olejU

12. Olej
13. Chłodnica oleju
14. Termostatyczny zawór  
 obejściowy
15. Separator oleju
16. Filtr oleju

PrzePływ ŚroDKA ziębniCzego

17. Sprężarka środka ziębniczego
18. Skraplacz
19.  Osuszacz / filtr ciekłego środka 

ziębniczego
20. rurka kapilarna
21. Parownik
22. Zawór obejściowy gorącego gazu
23. Separator czynnika ziębniczego

Powietrze wlotowe

Mieszanina powietrze / olej

Olej

Sprężone powietrze bez wolnych  

cząsteczek wody

Wilgotne sprężone powietrze

Suche sprężone powietrze
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Woda

Mieszanina środka ziębniczego w postaci gazowej / płynnej

Gorący środek ziębniczy w postaci gazowej, wysokie ciśnienie

Chłodny środek ziębniczy w postaci gazowej, niskie ciśnienie

Środek ziębniczy w postaci płynnej, wysokie ciśnienie

Środek ziębniczy w postaci płynnej, niskie ciśnienie
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   GA 5-11
rozwiązanie klasy Premium
Montowane na zbiorniku powietrza sprężarki serii 
GA, charakteryzujące się wysoką wydajnością 
i przystosowaniem do codziennego podejmowania 
najtrudniejszych wyzwań, stanowią najlepsze 
rozwiązanie do wszelkich zastosowań warsztatowych. 
Przygotowane do rozpoczęcia pracy natychmiast 
po dostawie, dostarczają wysokiej jakości sprężone 
powietrze, utrzymując instalację sprężonego powietrza 
w doskonałym stanie i zachowując ciągłość procesu 
produkcyjnego.

3 5 64

2

1

Element sprężający nowej generacji Filtr oleju i separator olejuSterownik Elektronikon®

Optymalny układ napędowy

Połączona chłodnica powietrza i oleju

Zintegrowany osuszacz
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zbudowane by trwać
•	 Wyposażone w element sprężający nowej generacji 

z nowoczesnymi łożyskami i systemem uszczelnień.
•	 Zaprojektowany i wykonany zgodnie z najwyższymi 

obowiązującymi w przemyśle standardami system 
napędu pasowego zapewnia wyjątkową niezawodność 
pracy w czasie całego okresu eksploatacji.

•	 Maksymalna trwałość osiągnięta dzięki wykorzystaniu 
najlepszych praktyk, nowoczesnych narzędzi 
projektowo-konstrukcyjnych i bogatego doświadczenia 
zdobytego podczas długich lat codziennej pracy.

•	 Możliwość pracy przy temperaturach otoczenia 
sięgających do 46°C dzięki optymalnemu 
rozmieszczeniu elementów sprężarki.

ochrona procesu produkcyjnego
•	 Podgląd stanu roboczego sprężarki w trybie online 

w nowym sterowniku Elektronikon® pozwala na 
zdalne monitorowanie pracy sprężarki poprzez 
standardowe połączenie Ethernetowe.

•	 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu olejem: 
wyjątkowo mała ilość przenoszonego oleju dzięki 
pionowej konstrukcji zbiornika olejowego.

•	 System uzdatniania sprężonego powietrza 
zapewniający ochronę we wszystkich warunkach 
roboczych. Zintegrowany osuszacz zapobiega 
kondensacji i korozji sieci powietrznej. 
Opcjonalne filtry, które mogą zostać dodatkowo 
zamontowane, zapewniają jakość sprężonego 
powietrza aż do poziomu klasy 1 [<0,01 ppm].

•	 Separator wody w wyposażeniu standardowym.
•	 Separacja wody na poziomie bliskim 100% we 

wszystkich warunkach roboczych, elektroniczny 
spust kondensatu nie powodujący strat ciśnienia, 
dodatkowy separator wody w osuszaczu.

minimalizacja kosztów energii
•	 Element sprężający w sprężarkach GA 5–11 

połączony z silnikiem o klasie efektywności 1 
minimalizuje zużycie energii elektrycznej.

•	 Wyjątkowo małe straty sprężonego powietrza 
w czasie cyklu dociążenie/odciążenie dzięki 
minimalnej wielkości zbiornika oleju. 

•	 Dodatkowa oszczędność energii dzięki 
zastosowaniu w osuszaczu spustu nie 
dopuszczającego do strat sprężonego powietrza. 

•	 Wydajność większa aż do 8% i zużycie energii 
mniejsze o 7% w stosunku do poprzedniej 
wersji dzięki optymalnemu układowi elementów 
sprężarki i nowemu elementowi sprężającemu.

Prosta obsługa techniczna
•	 Zakres monitoringu w sterowniku Elektronikon® 

obejmuje nowe wskazania dotyczące obsługi 
technicznej i stanów ostrzegawczych, wykrywanie 
usterek i wyłączenie samoczynne sprężarki. 
Opcjonalny graficzny sterownik Elektronikon® 
wyposażony jest w wizualne wskaźniki dotyczące 
obsługi technicznej i stanów ostrzegawczych.

•	 Ograniczone do minimum koszty obsługi 
technicznej dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 
elementów i materiałów eksploatacyjnych 
i uproszczonym czynnościom serwisowym.

łatwa instalacja
•	 Przygotowane do natychmiastowego uruchomienia 

sprężarki GA, które mogą być instalowane 
w bezpośrednim sąsiedztwie punktu poboru 
sprężonego powietrza są idealnym rozwiązaniem 
w przypadku podłączania sprężarki przez firmę 
instalacyjną lub samodzielne przez użytkownika. 
Opcjonalnie system sprężonego powietrza może 
zostać rozszerzony o zintegrowany osuszacz, 
filtry powietrza i montowany fabrycznie zbiornik 
o pojemności 270 litrów (jako opcja zbiornik 500 l).

•	 Prosty transport za pomocą wózka widłowego.
•	 Wersja standardowa wyposażona w kabel 

zasilający o długości 3 metrów.
•	 Efektywniejsza izolacja akustyczna.
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   GA 5-15 VSD
wyjątkowa oszczędność energii
Seria sprężarek GA 5-15 VSD stanowi doskonałe 
rozwiązanie dla zastosowań o zmiennym poborze 
sprężonego powietrza. Sterownik Elektronikon® stale 
monitoruje wartość ciśnienia wylotowego i steruje napędem 
o zmiennej prędkości obrotowej (VSD) dopasowując 
wydatek sprężonego powietrza do jego poboru. Dzięki 
nowemu systemowi Saver Cycle w osuszaczu oraz 
wysokiemu współczynnikowi regulacyjności, oszczędności 
energii sięgają aż 35%. Nowy model GA 15 VSD to aktualne 
uzupełnienie serii cieszącej się dużym uznaniem na rynku. 

2

3

6

4

2

1

5

4

1

65

2

Graficzny sterownik Elektronikon®

Nowy moduł napędowy o zmiennej 
prędkości obrotowej (VSD)

Połączona chłodnica  
powietrza i oleju

Zintegrowany osuszacz

Element sprężający  
nowej generacji

Wentylator chłodzący z układem 
sterowania

3
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Oszczędności energii do 35%
VSD (napęd o zmiennej prędkości obrotowej) dostosowuje się do aktualnego 
poboru powietrza, automatycznie zwiększając lub zmniejszając prędkość 
obrotową silnika w zależności od poboru sprężonego powietrza. Umożliwia 
to oszczędności energii nawet do 35%, a całkowity koszt eksploatacji 
(LCC) może być zmniejszony średnio o 22%. Ponadto obniżenie ciśnienia 
w systemie sprężonego powietrza, możliwe dzięki zastosowaniu sprężarki 
o zmiennej prędkości obrotowej, w znacznym stopniu zmniejsza zużycie 
energii w całym procesie produkcyjnym.

Całkowity koszt eksploatacji (lCC) sprężarki VSD

Koszt energii

Oszczędność energii dzięki 

zastosowaniu technologii VSD

 Koszt inwestycji

 Koszt utrzymania

zbudowane by trwać
•	 Wyposażone w element sprężający nowej generacji 

z nowoczesnymi łożyskami i systemem uszczelnień.
•	 Zaprojektowany i wykonany zgodnie z najwyższymi 

obowiązującymi w przemyśle standardami system 
napędu pasowego zapewnia wyjątkową niezawodność 
pracy w czasie całego okresu eksploatacji.

•	 Maksymalna trwałość osiągnięta dzięki wykorzystaniu 
najlepszych praktyk, nowoczesnych narzędzi 
projektowo-konstrukcyjnych i bogatego doświadczenia 
zdobytego podczas długich lat codziennej pracy.

•	 Możliwość pracy przy temperaturach otoczenia 
sięgających do 46°C dzięki optymalnemu 
układowi elementów sprężarki.

ochrona procesu produkcyjnego
•	 Wyjątkowo wysoka jakość sprężonego powietrza dzięki 

zintegrowanemu osuszaczowi z przeciwprądowym 
wymiennikiem ciepła i zintegrowanemu separatorowi 
wody. Osuszacz może być wyposażony w opcjonalne 
filtry PD i DD, co obniża wartość przenoszonego 
w powietrzu oleju do poziomu 0,01 ppm.

•	 Przeglądarka umożliwiająca podgląd stanu roboczego 
sprężarki w trybie online w nowym sterowniku  
Elektronikon® pozwalająca na zdalne 
monitorowanie pracy sprężarki poprzez 
standardowe połączenie Ethernetowe.

•	 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu olejem: 
wyjątkowo mała ilość przenoszonego oleju dzięki 
pionowej konstrukcji zbiornika olejowego.

•	 Separator wody w wyposażeniu standardowym.
•	 Separacja wody na poziomie bliskim 100% we 

wszystkich warunkach roboczych, elektroniczny 
spust kondensatu nie powodujący strat ciśnienia, 
dodatkowy separator wody w osuszaczu.

minimalizacja kosztów energii
•	 Element sprężający połączony z silnikiem o klasie  

efektywności 1 minimalizuje zużycie energii  
elektrycznej. 

•	 Wersja standardowa wyposażona w wentylator 
z systemem Saver Cycle optymalizującym temperaturę 
oleju i powodującym dodatkowe oszczędności energii.

•	 Oszczędności energii do 35% w porównaniu 
do sprężarki o stałej prędkości obrotowej dzięki 
połączeniu technologii napędu o zmiennej prędkości 
obrotowej (VSD) z algorytmami w sterowniku 
Elektronikon® z wyświetlaczem graficznym.

•	W porównaniu do poprzedniej wersji wydajność 
większa aż do 8% i zużycie energii mniejsze 
o 7% dzięki optymalnemu układowi elementów 
sprężarki i nowemu elementowi sprężającemu.

•	 Opcjonalny centralny system sterowania dla 
4–6 sprężarek bez konieczności instalowania 
zewnętrznego systemu sterowania.

Prosta obsługa techniczna
•	 Zakres monitoringu w nowoczesnym sterowniku 

Elektronikon® obejmuje nowe wskazania dotyczące 
planów obsługi technicznej i stanów ostrzegawczych, 
wykrywanie usterek i wyłączenie samoczynne sprężarki 
oraz wizualizację stanów roboczych sprężarki.

•	 Ograniczone do minimum koszty obsługi 
technicznej dzięki zastosowaniu wysokiej jakości 
elementów i materiałów eksploatacyjnych 
i uproszczonym czynnościom serwisowym.

•	 Ostrzeżenia SMS (opcja), funkcje rejestrowania  
danych.

łatwa instalacja
•	 Bardzo niski poziom emitowanego hałasu (62–69 dB(A)) 

pozwala na instalowanie sprężarek GA w bezpośrednim 
sąsiedztwie punktu poboru sprężonego 
powietrza. Dzięki temu znacznie ograniczone 
zostały koszty instalacji oraz niebezpieczeństwo 
nieszczelności i strat sprężonego powietrza.

•	 Wersja standardowa montowana na zbiorniku, 
wyposażona w zintegrowany osuszacz 
i kabel zasilający o długości 3 m.

•	 różnorodność fabrycznie montowanych rozwiązań 
opcjonalnych obejmujących m.in. urządzenia do 
uzdatniania sprężonego powietrza i kondensatu, 
specjalne zabezpieczenia, zabezpieczenia 
wlotu powietrza i połączenia komunikacyjne, 
pozwala na dostosowanie sprężarki GA VSD 
do indywidualnych wymagań użytkownika.
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Dane techniczne sprężarek GA 5-15 VSD

Dane techniczne sprężarek GA 5-11 

Typ sprężarki

Maksymalne 
ciśnienie robocze 

Workplace
Wydajność FaD* 

Moc 
zainstalowanego 

silnika

poziom 
hałasu**

Masa (kg)

Workplace Workplace Full Feature

bar(e)
l/s m3/min

kW dB(a) Montowane  
na podłożu

Montowane  
na zbiorniku

Montowane  
na podłożu

Montowane  
na zbiornikuMin. Max. Min. Max.

WErsja 50/60 Hz 

Ga 5 VsD

5,5 6,1 15,2 0,37 0,91 5,5 62 275 335 318 378

7,5 6,0 15,0 0,36 0,90 5,5 62 275 335 318 378

10 6,8 11,7 0,41 0,70 5,5 62 275 335 318 378

13 8,3 10 0,50 0,60 5,5 62 275 335 318 378

Ga 7 VsD

5,5 5,1 20,5 0,31 1,23 7,5 64 280 340 325 385

7,5 5,1 20,3 0,31 1,22 7,5 64 280 340 325 385

10 6,5 16,8 0,39 1,08 7,5 64 280 340 325 385

13 7,9 13,8 0,47 0,83 7,5 64 280 340 325 385

Ga 11 VsD 

5,5 8,2 31 0,49 1,86 11 66 293 353 343 403

7,5 8,1 30,7 0,49 1,84 11 66 293 353 343 403

10 8,7 24,1 0,52 1,45 11 66 293 353 343 403

13 10,2 20,7 0,61 1,24 11 66 293 353 343 403

Ga 15 VsD 

5,5 9,0 37,5 0,54 2,25 15 69 300 360 352 412

7,5 9,1 37,1 0,55 2,27 15 69 300 360 352 412

10 8,8 30,9 0,53 1,85 15 69 300 360 352 412

13 8,5 24,8 0,51 1,49 15 69 300 360 352 412

Typ sprężarki

Maksymalne 
ciśnienie robocze 

Workplace
Wydajność FaD* 

Moc  
zainstalowa- 
nego silnika

poziom 
hałasu**

Masa (kg)

Workplace Workplace Full Feature

bar(e) l/s m3/min kW dB(a) Montowane  
na podłożu

Montowane  
na zbiorniku

Montowane  
na podłożu

Montowane  
na zbiorniku

WErSja 50 Hz 

Ga 5            7,5 7,5 15,0 0,90 5,5 60 257 317 300 360

8,5 8,5 13,2 0,79 5,5 60 257 317 300 360

10 10 11,7 0,70 5,5 60 257 317 300 360

13 13 8,4 0,50 5,5 60 257 317 300 360

Ga 7            7,5 7,5 21,0 1,31 7,5 61 270 330 315 375

8,5 8,5 21,8 1,26 7,5 61 270 330 315 375

10 10 17,2 1,18 7,5 61 270 330 315 375

13 13 14,2 0,85 7,5 61 270 330 315 375

Ga 11          7,5 7,5 30,7 1,84 11 62 293 353 343 403

8,5 8,5 28,3 1,70 11 62 293 353 343 403

10 10 26,0 1,56 11 62 293 353 343 403

13 13 22,0 1,32 11 62 293 353 343 403

Warunki odniesienia:
absolutne ciśnienie powietrza wlotowego 1 bar 
temperatura powietrza wlotowego 20°C

Wydajność FAD mierzona przy ciśnieniu:
dla wersji 7,5 bar – 7 bar
8,5 bar – 8 bar
10 bar – 9,5 bar
13 bar – 12,5 bar

Ciśnieniowy punktu rosy dla  
zintegrowanego osuszacza ziębniczego  
przy warunkach odniesienia:  3°C

Wersja na zbiorniku   270 l

* Wydajność sprężarki mierzona zgodnie z ISO 1217, Wydanie 3, Aneks C-1996
** Średni poziom hałasu mierzony jest zgodnie z ISO 2161Pneuro/Cagi PN8NTC2; tolerancja 2 dB(A)
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Opcje
Opcja Ga 5-11 Ga 5-15 VsD

Zintegrowany zestaw filtra, klasa 1 • •

Zintegrowany zestaw filtra, klasa 2 • •

układ obejściowy osuszacza • •

Zintegrowany separator oleju / wody (oSD) • •

Elektroniczny spust wody (EWD) w maszynach w wersji pack (chłodnica) • •

Zbiornik powietrza 500 litrów • •

Elektroniczny spust wody (EWD) pod zbiornikiem powietrza 500 litrów • •

Zintegrowany separator oleju / wody (oSD) • •

Przekaźnik sekwencji faz • Niedostępne

Przełącznik tropikalny • Niedostępne

Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu • Niedostępne

Filtr wlotowy typu „heavy duty” • •

Zabezpieczenie przeciwdeszczowe • •

Wyłącznik odcinający zasilania głównego • •

Przekaźniki dla wybieraka sekwencyjnego ES 100 • Niedostępne

olej klasy oleju jadalnego • •

olej roto–Xtrend • •

System centralnego sterowania dla 4 (ES4i) lub 6 (ES6i) maszyn w module Elektronikon® • Standard

Sterowanie modulacyjne • Niedostępne

Wersja przeznaczona do pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia • Niedostępne

olej klasy oleju jadalnego • •

System Dryer Saver cycle dla osuszacza • Standard

Wstępny filtr wlotowy do sprężarki • •

5% przepustnica w systemie VSD* •

urządzenia pomocnicze iT* •

System airConnect™* • •

Podgrzewacz przestrzeni silnika + termistory* • Niedostępne

* w trakcie opracowywania

Wersja montowana na podłożu Wersja montowana na zbiorniku

Wersja montowana na podłożu Wersja montowana na zbiorniku

Dł.: 1142 mm

Wys.: 1240 mm

Szer.: 699 mm

Wys. 1: 1729 mm

Szer.: 699 mm Dł. 2: 1142 mm

Wys. 2: 1240 mm

Dł. 1: 1498 mm

Wys.: 1240 mm

Szer.: 699 mm
Dł.: 1242 mm

Dł. 1: 1498 mm

Wys. 1: 1729 mm

Szer.: 699 mm L2: 1242 mm

Wys. 2: 1240 mm

GA 5-7-11 PACK
GA 5-7-11-15 PACK VSD

GA 5-7-11 FF
GA 5-7-11-15 FF VSD
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Przekładnia Osuszacz Wentylator chłodzący

Standardowy sterownik 
Elektronikon®

Separator oleju i filtr oleju Zbiornik sprężonego powietrza

   GA 15-22
kompaktowa i ekonomiczna 
sprężarka
Uporaj się z codziennymi wyzwaniami. Zamontowana 
na zbiorniku sprężarka powietrza serii GA stanowi 
optymalne rozwiązanie dla warsztatu i małej firmy. 
Fabrycznie przygotowana do natychmiastowego 
wytwarzania wysokiej jakości sprężonego powietrza, 
zapewnia ciągłość produkcji i czystość sieci sprężonego 
powietrza.
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Trwałe i niezawodne
•	Sprężarki serii GA 15-22 są wyposażone w najbardziej 

popularny dla swojego typoszeregu element śrubowy.
•	Niezrównana niezawodność podczas całego 

okresu żywotności urządzenia dzięki przenoszącej 
napęd przekładni, wykonanej zgodnie 
z najbardziej rygorystycznymi normami.

•	Wysoka wytrzymałość, którą gwarantuje 
mocna konstrukcja oraz wykorzystanie 
najnowocześniejszego oprogramowania.

ochrona produktu końcowego
•	Dzięki nowemu sterownikowi Elektronikon® możliwe 

jest teraz zdalne sterowanie sprężarkami. Umożliwiają 
to wbudowany serwer internetowy i możliwość 
podłączenia sterownika do sieci Ethernet. 

•	 Ochrona przed resztkową zawartością oleju: 
wyjątkowo niski stopień zawartości oleju 
w sprężonym powietrzu dzięki zastosowaniu 
pionowego zbiornika separatora oleju.

•	Ochrona produktu końcowego w każdych 
warunkach pracy: zintegrowany osuszacz zapobiega 
kondensacji wilgoci i korozji wewnątrz sieci 
sprężonego powietrza. Opcjonalne filtry zapewniają 
jakość powietrza w klasie 1 (<0.01 ppm).

•	Separator wody jest wyposażeniem standardowym.

redukcja kosztów zużycia energii
•	Element sprężający GA 15-22 zasilany silnikiem 

elektrycznym wykonanym w 1 klasie sprawności.
•	2-3% wyższa wydajność napędu bezpośredniego 

w porównaniu z napędem pasowym.
•	Maksymalnie niskie straty sprężonego powietrza 

podczas przełączania cykli dociąż/odciąż 
dzięki zmniejszeniu wielkości zbiornika.

•	Bezstratny elektroniczny spust kondensatu 
– kolejne oszczędności energii.

niewymagająca wysiłku obsługa
•	Funkcje monitoringu, jakie posiada nowy sterownik 

Elektronikon® oferują między innymi możliwość 
wskazań serwisowych oraz komunikatów alarmowych, 
wykrywania błędów i wyłączania sprężarki. Opcjonalny 
sterownik graficzny Elektronikon® Graphic zapewnia 
dodatkowo możliwość zdalnego monitoringu oraz 
graficznej prezentacji planów serwisowych.

•	 Maksymalnie wydłużony czas pracy urządzenia: 
przekładnia zębata redukuje do niezbędnego 
minimum konieczność przeglądów serwisowych.

•	Zredukowane do minimum koszty serwisowe 
dzięki zastosowaniu prostych części 
eksploatacyjnych o długim okresie żywotności.

Prosta instalacja
•	Prawdziwe rozwiązanie „plug-and-play” pozwalające 

na natychmiastowe wytwarzanie wysokiej 
jakości sprężonego powietrza bez konieczności 
skomplikowanej instalacji. Sprężarki serii GA 15-22 
są idealnymi urządzeniami dla firm instalacyjnych. 
Opcjonalnie mogą być wzbogacone o zintegrowany 
osuszacz ziębniczy, filtry sprężonego powietrza 
i instalowany w fabryce zbiornik buforowy 
sprężonego powietrza o pojemności 500 l.

•	Łatwy transport za pomocą wózka widłowego.
•	Urządzenia mogą być ustawione praktycznie przy 

samej ścianie, a dzięki ich kompaktowej konstrukcji 
i bardzo małej zajmowanej powierzchni sprężarki 
można zainstalować praktycznie w każdym miejscu.
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   GA 11+-30
dużaa wydajność  
– lider w branży
Dzięki wprowadzonym zmianom 
i unowocześnionej konstrukcji sprężarki 
przemysłowe GA 11+-30 dysponują teraz 
dużą wydajnością w swoim segmencie. 
rozwiązanie, które zawiera w sobie 
wszystkie niezbędne komponenty 
zapewnia wytworzenie wysokiej jakości 
sprężonego powietrza przy najniższych 
możliwych kosztach operacyjnych 
oraz oferuje rozszerzone możliwości 
monitoringu. Ze względu na bardzo 
niską emisję hałasu urządzenia te mogą 
być zainstalowane w bezpośredniej 
bliskości punktu odbioru powietrza, 
co redukuje koszty związane 
z rozprowadzeniem instalacji oraz 
zwiększa ich sprawność energetyczną.

3

5

2

1
4

6

1 2

4 5 6

3

Przekładnia Wentylator chłodzący Sterownik Elektronikon® Graphic

Separator oleju i filtr oleju Szafka elektryczna Osuszacz
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Trwałe i niezawodne
•	 Sterownik Elektronikon® Graphic posiada 

teraz jeszcze bardziej trwałą klawiaturę.
•	 Całkowicie bezobsługowa przekładnia 

zabezpieczona jest przed przedostawaniem się 
zanieczyszczeń, dzięki czemu pracuje niezawodnie 
w każdych, nawet najtrudniejszych warunkach. 
Aby uniknąć nieprawidłowego smarowania 
zarówno łożyska silnika jak i przekładnia 
urządzenia są nasmarowane raz na całe życie.

•	 Obniżona temperatura w szafce elektrycznej 
dwukrotnie zwiększa żywotność komponentów 
elektrycznych i zapewnia możliwość bezawaryjnej 
pracy nawet w najtrudniejszych warunkach (do 46°C).

ochrona produktu końcowego
•	Szeroki wachlarz możliwości kontroli i zdalnego 

monitoringu urządzeń dzięki zaawansowanemu 
technologicznie sterownikowi Elektronikon® 
Graphic. Sterownik wyposażony jest m.in. 
w 3,5 calowy kolorowy wyświetlacz o wysokiej 
rozdzielczości komunikujący się z użytkownikiem 
za pomocą prostych i czytelnych ikon.

•	Separacja wody prawie 100% w każdych 
warunkach dzięki zainstalowaniu tuż za chłodnicą 
końcową separatora wody z elektronicznym 
spustem kondensatu (w standardzie).

•	Doskonałą jakość powietrza zapewnia zintegrowany 
osuszacz powietrza, opcjonalnie wyposażony 
w filtry DD i PD, które redukują resztkową 
zawartość oleju w powietrzu poniżej 0,01 ppm.

redukcja kosztów zużycia energii
•	Dzięki zastosowaniu nowego elementu 

sprężającego wydajność została zwiększona 
o 6-17%, a zużycie energii zredukowano o 3-12% 
w porównaniu do poprzedniego modelu.

•	Nowy zintegrowany osuszacz wyposażony 
w zintegrowany separator wody i nowej generacji 
wymiennik ciepła a także cykl oszczędnej 
pracy Dryer Saver Cycle minimalizuje ilość 
energii, która jest potrzebna do osiągnięcia 
określonej jakości sprężonego powietrza.

•	Stosowany jako opcja system odzysku energii 
umożliwia odzyskanie do 80% energii, którą następnie 
można wykorzystać w aplikacjach przemysłowych.

•	redukcja zużycia energii i ciśnienia w sieci jest 
możliwa przy użyciu sterownika Elektronikon®, 
który spełnia także funkcję sterownika 
nadrzędnego umożliwiającego zarządzanie 
maksymalnie 6 urządzeniami sprężarkowymi.

•	System oszczędnej pracy wentylatora Fan Saver 
Cycle (jako opcja) dodatkowo obniża zużycie energii.

niewymagająca wysiłku obsługa
•	Do funkcji monitoringu nowego sterownika 

Elektronikon® Graphic można zaliczyć 
m.in.: wskazania ostrzegawcze, wyłączenie 
sprężarki, planowanie przeglądów serwisowych 
i wizualizacja faktycznego stanu maszyny.

•	Cały zespół przeniesienia napędu jest nasmarowany 
raz na całe życie urządzenia, co eliminuje potrzebę 
przeglądów serwisowych związanych ze smarowaniem.

•	Zastosowanie wysokiej jakości materiałów 
eksploatacyjnych zapewnia ich wysoką 
żywotność i łatwą obsługę serwisową.

Prosta instalacja
•	Bardzo niski poziom emitowanego hałasu (63-

68 db(A)) umożliwia instalację w bezpośrednim 
sąsiedztwie punktu odbioru – minimalizuje koszty 
instalacji i redukuje ryzyko nieszczelności.

•	Standardowo zainstalowany w szafce 
elektrycznej przekaźnik zgodności faz zapobiega 
uszkodzeniom spowodowanym nieprawidłowym 
podłączeniem kabla zasilającego.

•	Szeroki zakres montowanych fabrycznie opcji 
dostosowuje sprężarki serii GA+ do indywidualnych 
potrzeb użytkowników: uzdatnianie powietrza 
i kondensatu, specjalne zabezpieczenia, funkcje 
związane z komunikacją i zdalnym monitoringiem.

•	Dużo więcej prostszych możliwości zastosowań, 
dzięki przystosowaniu standardowej konstrukcji 
do pracy w temperaturach otoczenia do 46°C.
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   GA 15-30 VSD (wersja plus)
duże oszczędności 
energetyczne
Sprężarki GA 15-30 VSD są idealnym 
rozwiązaniem dla aplikacji o zmiennym 
poborze sprężonego powietrza. 
Technologia zmiennej prędkości 
obrotowej silnika (VSD) wykorzystując 
pomiar ciśnienia na wylocie sprężarki 
przez cały czas pracy urządzenia 
dostosowuje przepływ do aktualnego 
zapotrzebowania na sprężone 
powietrze. Ilość energii możliwej 
do odzyskania na poziomie 35% jest 
jak najbardziej realna.

1 2

4 5 6

3

Osuszacz

Przekładnia Wentylator chłodzący Sterownik Elektronikon® Graphic

Separator oleju i filtr oleju Szafka VSD

2
35

4

1

6
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Trwałe i niezawodne
•	Sterownik Elektronikon® Graphic posiada teraz jeszcze 

bardziej trwałą klawiaturę.
•	Całkowicie bezobsługowa przekładnia zabezpieczona 

jest przed przedostawaniem się zanieczyszczeń, 
dzięki czemu pracuje niezawodnie w każdych, nawet 
najtrudniejszych warunkach.

•	Aby zminimalizować wrażliwość na cząstki pyłu 
oraz zwiększyć niezawodność całego urządzenia 
nowa generacja sprężarek VSD została wyposażona 
w ulepszony system wentylacji.

ochrona produktu końcowego
•	Szeroki wachlarz możliwości kontroli i zdalnego 

monitoringu urządzeń dzięki zaawansowanemu 
technologicznie sterownikowi Elektronikon® Graphic. 
Sterownik wyposażony jest m.in. w 3,5 calowy 
kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości 
komunikujący się z użytkownikiem za pomocą prostych 
i czytelnych ikon.

•	Separacja wody prawie 100% w każdych warunkach 
dzięki zainstalowaniu tuż za chłodnicą końcową 
separatora wody z elektronicznym spustem kondensatu 
(w standardzie).

•	Doskonała jakość sprężonego powietrza 
w nowych sprężarkach GA VSD: zintegrowany 
osuszacz może być opcjonalnie wyposażony 
w filtry DD i PD, które redukują resztkową 
zawartość oleju w powietrzu poniżej 0,01 ppm.

redukcja kosztów zużycia energii
•	Oszczędności energetyczne (w porównaniu do 

sprężarek stałoobrotowych) na poziomie 35% lub 
więcej są możliwe do osiągnięcia dzięki kombinacji 
technologii VSD i zaawansowanych algorytmów 
znajdujących się w oprogramowaniu sterownika 
Elektronikon® Graphic.

•	Dzięki zastosowaniu nowego elementu sprężającego 
wydajność została zwiększona o 10-24% a zużycie 
energii zredukowane o 6-8%.

•	Nowy zintegrowany osuszacz wyposażony 
w zintegrowany separator wody i nowej generacji 
wymiennik ciepła a także cykl oszczędnej pracy 
Dryer Saver Cycle minimalizuje ilość energii, która 

jest potrzebna do osiągnięcia określonej jakości 
sprężonego powietrza.

•	Możliwość sterowania maksymalnie 6 sprężarkami  
bez konieczności stosowania zewnętrznego sterownika 
nadrzędnego.

•	Stosowany jako opcja system odzysku energii 
umożliwia odzyskanie do 80% energii, którą następnie 
można wykorzystać w aplikacjach przemysłowych.

•	Dodatkowe 7% w porównaniu do poprzednich modeli 
oszczędności energetycznych dzięki algorytmowi 
oszczędnej pracy wentylatora (w standardzie), który 
optymalizuje temperaturę oleju w systemie.

niewymagająca wysiłku obsługa
•	Do funkcji monitoringu nowego sterownika  

Elektronikon® Graphic można zaliczyć m.in.: wskazania 
ostrzegawcze, wyłączenie sprężarki, planowanie 
przeglądów serwisowych i wizualizacja faktycznego 
stanu maszyny.

•	Cały zespół przeniesienia napędu jest nasmarowany 
raz na całe życie urządzenia, co eliminuje  
potrzebę przeglądów serwisowych związanych ze 
smarowaniem.

•	Dzięki modułowej konstrukcji diagnostyka i naprawa 
napędu VSD nie sprawia najmniejszych trudności.

•	Zastosowanie wysokiej jakości materiałów  
eksploatacyjnych zapewnia ich wysoką żywotność  
(do 8000 godzin) i łatwą obsługę serwisową.

Prosta instalacja
•	Niski poziom emitowanego hałasu (63-68 db(A)) 

umożliwia instalację w bezpośrednim sąsiedztwie 
punktu odbioru – minimalizuje koszty instalacji 
i redukuje ryzyko nieszczelności.

•	Prosta instalacja dzięki zredukowanym wymiarom 
urządzenia oraz optymalnemu umiejscowieniu 
wyrzutów powietrza wentylacyjnego.

•	Szeroki zakres możliwych do zainstalowania opcji 
dostosowujących GA VSD do potrzeb klienta: 
uzdatnianie sprężonego powietrza i kondensatu, 
specjalne zabezpieczenia, funkcje komunikacyjne.

•	Nowa technologia VSD wyposażona jest w filtry 
skutecznie eliminujące wyższe harmoniczne w sieci 
zasilającej. 
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Dane techniczne sprężarek GA 15-22

Typ sprężarki

Maksymalne ciśnienie robocze

Wydajność FaD*
Moc  

zainstalowanego 
silnika

poziom hałasu**

Masa (kg)

Workplace Workplace Full 
Feature Workplace

Workplace  
Full  

Featurebar(e) bar(e) l/s kW dB(a)

WErsja 50 Hz 

Ga 15 7,5 7,5 7,3 43 15 72 375 440

8,5 8,5 8,3 39,4 15 72 375 440

10 10 9,8 36,3 15 72 375 440

13 13 12,8 30,1 15 72 375 440

Ga 18 7,5 7,5 7,3 52,5 18,5 73 395 470

8,5 8,5 8,3 50,2 18,5 73 395 470

10 10 9,8 43,5 18,5 73 395 470

13 13 12,8 37,2 18,5 73 395 470

Ga 22 7,5 7,5 7,3 60,2 22 74 410 485

8,5 8,5 8,3 58,3 22 74 410 485

10 10 9,8 51,7 22 74 410 485

13 13 12,8 45,0 22 74 410 485

Dane techniczne sprężarek GA 11+-30

Typ sprężarki

Maksymalne ciśnienie 
robocze Wydajność 

FaD*

Moc  
zainstalowanego 

silnika

poziom 
hałasu**

Masa (kg)

Długość 
(mm)

szerokość 
(mm)

Wysokość 
(mm)Workplace Workplace  

Full Feature Workplace
Workplace  

Full  
Featurebar(e) bar(e) l/s kW dB(a)

Ga 11+                  7,5 7,5 7,3 35,8 11 63 410 455 1255 692 1475

  8,5 8,5  8,3 33,8 11 63 410 455 1255 692 1475

10 10 9,8 30,3 11 63 410 455 1255 692 1475

13 13 12,8 25,2 11 63 410 455 1255 692 1475

Ga 15+                  7,5 7,5 7,3 46,9 15 64 420 470 1255 692 1475

  8,5 8,5 8,3 43,8 15 64 420 470 1255 692 1475

10 10 9,8 39,8 15 64 420 470 1255 692 1475

13 13 12,8 32,8 15 64 420 470 1255 692 1475

Ga 18+                  7,5 7,5 7,3 58,1 18,5 65 440 500 1255 692 1475

  8,5 8,5 8,3 54,3 18,5 65 440 500 1255 692 1475

10 10 9,8 48,7 18,5 65 440 500 1255 692 1475

13 13 12,8 41,1 18,5 65 440 500 1255 692 1475

Ga 22+                  7,5 7,5 7,3 68,2 22 66 455 515 1255 692 1475

  8,5 8,5 8,3 64,5 22 66 455 515 1255 692 1475

10 10 9,8 58,1 22 66 455 515 1255 692 1475

13 13 12,8 50,7 22 66 455 515 1255 692 1475

Ga 26+                  7,5 7,5 7,3 79,8 26 67 525 595 1255 865 1475

  8,5 8,5 8,3 76,2 26 67 525 595 1255 865 1475

10 10  9,8 69,3 26 67 525 595 1255 865 1475

13 13 12,8 60,1 26 67 525 595 1255 865 1475

Ga 30                    7,5 7,5  7,3 90,0 30 68 540 610 1255 865 1475

  8,5 8,5  8,3 86,4 30 68 540 610 1255 865 1475

10 10  9,8 79,8 30 68 540 610 1255 865 1475

13 13  12,8 68,7 30 68 540 610 1255 865 1475
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Dane techniczne sprężarek GA 15-30 VSD (wersja plus)

Typ sprężarki

Maks. ciśnienie 
robocze Wydajność FaD* Moc  

zainstalowanego 
silnika

poziom 
hałasu**

Masa (kg)
Długość 

(mm)
szerokość 

(mm)
Wysokość 

(mm)Workplace l/s m3/min
Workplce

Workplace 
Full  

Featurebar(e) Min. Max. Min. Max. kW dB(a)

Ga 15 VSD 4 16,0 48,7 0,96 2,92 15 66 480 530 1255 865 1475

7 15,9 48,5 0,95 2,91 15 66 480 530 1255 865 1475

10 18,0 41,6 1,08 2,50 15 66 480 530 1255 865 1475

13 20,4 32,8 1,22 1,97 15 65 480 530 1255 865 1475

Ga 18 VSD 4 16,0 60,1 0,96 3,61 18 67 490 550 1255 865 1475

7 15,9 60,0 0,95 3,60 18 67 490 550 1255 865 1475

10 18,0 52,0 1,08 3,12 18 67 490 550 1255 865 1475

13 20,4 42,0 1,22 2,52 18 66 490 550 1255 865 1475

Ga 22 VSD 4 16,0 70,5 0,96 4,23 22 68 500 560 1255 865 1475

7 15,9 70,3 0,95 4,21 22 68 500 560 1255 865 1475

10 18,0 61,4 1,08 3,68 22 68 500 560 1255 865 1475

13 20,4 50,2 1,22 3,01 22 67 500 560 1255 865 1475

Ga 26 VSD 4 16,0 81,5 0,96 4,89 26 70 520 590 1255 865 1475

7 15,9 81,2 0,95 4,87 26 70 520 590 1255 865 1475

10 18,0 72,4 1,08 4,34 26 70 520 590 1255 865 1475

13 20,4 59,7 1,22 3,58 26 69 520 590 1255 865 1475

Ga 30 VSD 4 16,0 93,3 0,96 5,60 30 70 530 600 1255 865 1475

7 15,9 93,0 0,95 5,58 30 70 530 600 1255 865 1475

10 18,0 82,7 1,08 4,96 30 70 530 600 1255 865 1475

13 20,4 70,8 1,22 4,24 30 69 530 600 1255 865 1475

Warunki odniesienia:
absolutne ciśnienie powietrza wlotowego 1 bar 
temperatura powietrza wlotowego 20°C

Wydajność FAD mierzona przy ciśnieniu:
dla wersji 7,5 bar – 7 bar
8,5 bar – 8 bar
10 bar – 9,5 bar
13 bar – 12,5 bar

Ciśnieniowy punktu rosy dla  
zintegrowanego osuszacza ziębniczego  
przy warunkach odniesienia:  2-3°C

* Wydajność sprężarki mierzona zgodnie z ISO 1217, Wydanie 3, Aneks C-1996
** Średni poziom hałasu mierzony jest zgodnie z ISO 2161Pneuro/Cagi PN8NTC2; tolerancja 2 dB(A)

* Opcja dla GA 30

Wymiary

GA 15 - GA 18 - GA 22  
Pack

Wys. 1: 1558 mm
Wys. 2: 932 mm
Dł. 1: 1853 mm
Dł. 2: 1285 mm
Szer.: 680 mm

Wys. 2

Dł. Dł. 2

Dł. 1

GA 15 - GA 18 - GA 22  
Full Feature

Wys.: 1558 mm
Dł.: 1853 mm
Szer.: 680 mm

Wys. 
Wys. 1

Szer.Szer.

25



* Opcja dla GA 30

Opcje

Wymiary

GA 26+ - GA 30

Wys.: 1475 mm
Dł.: 1255 mm
Szer.: 865 mm

GA 11+ - GA 15+ - GA 18+ - GA 22+ 

Wys.: 1475 mm
Dł.: 1255 mm
Szer.: 692 mm

Wys. Wys.

Wys.

Dł. Dł.

Dł.

 OpcjE Ga 15-22 Ga 11+-30 Ga 15-30 VsD

Zintegrowany filtr klasy 1 • • •

Zintegrowany filtr klasy 2 • • •

Przewód obejściowy (bypass) osuszacza • • •

Zintegrowany separator woda/olej (oSD) brak • •

Elektroniczny spust kondensatu na chłodnicach (EWD) • Standard Standard

Elektroniczny spust kondensatu pod zbiornikiem (EWD) • brak brak

rama zbierająca olej brak • •

Grzałka przestrzeni silnikowej • brak brak

Grzałka przestrzeni silnikowej + termistory brak • •

Przekaźnik zgodności faz • Standard Standard

Termostat tropikalny • • brak

Zabezpieczenie przed niskimi temperaturami • • •

Wysokowydajny filtr wlotowy powietrza brak • •

cykl oszczędnościowy pracy wentylatora brak • Standard

Filtr wstępny na ssaniu sprężarki brak • •

osłona przeciwdeszczowa brak • •

Główny wyłącznik odcinający zasilanie • • •

uchwyty do podnoszenia brak • •

Szafka elektryczna w standardzie NEma4 i NEma 4X brak • •

Przekaźniki dla ES100 brak • brak

airmonitor • • •

centralne sterowanie maszynami: 4 (ES4i) lub 6 (ES6i) • • •

Sterownik graficzny Elektronikon®* • Standard Standard

olej przeznaczony do kontaktu z żywnością • • •

olej roto-Xteend • • •

System odzysku energii brak • •

Sterowanie modulacyjne brak • brak

Wersja HaV (55°c dla pack, 50°c dla FF) brak • brak

Elementy niezbędne dla sieci iT brak brak •

Wentylator kanałowy brak brak brak

cykl oszczędnościowy osuszacza brak • Standard

GA 15 - GA 30VSD

Wys.: 1475 mm
Dł.: 1255 mm
Szer.: 865 mm

Szer.

Szer.Szer.
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Osuszacze ziębnicze FX

Uzdatnianie powietrza – rozsądna 
decyzja 
Gdy otaczające nas powietrze ulega sprężeniu, znacznie 
wzrasta nasycenie parą wodną i koncentracja cząstek. 
Proces sprężania powoduje, że następuje kondensacja 
oparów oleju i wody. Powstała w ten sposób mieszanina 
tworzy agresywny, ścierny kondensat, często o odczynie 
kwaśnym. Bez zastosowania układu uzdatniania 
powietrza, większość powstałego kondensatu dostaje 
się do systemu sprężonego powietrza, powodując 
korozję rur sieci sprężonego powietrza, niszczenie 
narzędzi pneumatycznych i zasilanych urządzeń, a nawet 
produktu końcowego. 

znaczące oszczędności 
•	zwiększona niezawodność i trwałość 

pracujących urządzeń 
•	ograniczone przecieki w sieci – 

niższe rachunki za energię 
•	mniej napraw narzędzi, urządzeń i elementów 

sieci sprężonego powietrza 
•	mniej przerw w pracy zakładu 
•	niskie prawdopodobieństwo wystąpienia niszczenia 

produktu końcowego w wyniku działania wilgoci 

wysoka jakość 
•	stabilny punkt rosy 
•	wykroplona w obiegu osuszacza wilgoć nie zamarza 
•	wilgoć nie ma szans na przedostanie się 

do sieci sprężonego powietrza 

Prosty i niezawodny 
•	użyte elementy najwyższej jakości, odpowiednio 

dobrane pod względem efektywności działania 
•	prosta, sprawdzona konstrukcja 
•	skuteczny system regulacji (obejście gorącego gazu) 

Prosta instalacja 
•	system „Plug and play” – gotowy 

do podłączenia i pracy 
•	jedno podłączenie elektryczne 
•	każda jednostka testowana fabrycznie 
•	układ samoregulacji 

Prosta obsługa 
•	długie okresy między przeglądami 
•	niewiele części wymiennych 
•	ergonomiczna konstrukcja – łatwy dostęp 

do głównych elementów osuszacza 

zła jakość powietrza kosztuje
Jeżeli powodujący korozję kondensat dostanie się do 
systemu sprężonego powietrza, nie trzeba długo czekać 
na pojawienie się problemów. Oto kilka najczęstszych 
komplikacji spowodowanych przez agresywny 
kondensat: 
•	narzędzia i urządzenia psują się częściej niż 

zazwyczaj, co skraca znacznie ich żywotność 
•	produkt końcowy lub surowiec, który 

będzie miał kontakt z zanieczyszczonym 
powietrzem, może ulec uszkodzeniu 

•	rury tworzące sieć sprężonego powietrza korodują,  
co prowadzi do przecieków i strat 

Jako przykład można podać, iż mały otwór o średnicy 
3 mm powoduje stratę około 3,7 kW energii elektrycznej. 
W ciągu roku tylko z tego względu straty wynoszą 
ok. 8000 PLN (przy założeniu ceny 0,3 PLN/kWh). 

Proste rozwiązanie tego problemu 
Osuszacze ziębnicze serii FX oferują niezawodne, proste 
i niedrogie rozwiązanie. Aby uniknąć kondensacji, a co 
się z tym wiąże korozji i uszkodzeń urządzeń, sprężone 
powietrze powinno być osuszone.
Idealnie do tego nadają się osuszacze serii FX.
Te proste, niezawodne urządzenia usuwają wodę 
z powietrza zapewniając, że Twoje pieniądze nie ulecą 
w powietrze!
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1  Separator czynnika chłodniczego
  gwarantuje, że czynnik chłodniczy wyłącznie w stanie gazowym 

dostaje się do sprężarki czynnika – w postaci ciekłej mógłby go 
uszkodzić. 

2  Sprężarka czynnika chłodniczego
 doprowadza czynnik chłodniczy (w postaci gazowej)  
 do wysokiego ciśnienia i podnosi jego temperaturę.

3  wyłącznik ciśnienia maksymalnego
 (tylko FX13-16)

4   wyłącznik ciśnieniowy sterujący wentylatorem
 (tylko FX13-16)

5  wentylator skraplacza
  schładza czynnik chłodniczy, który przechodzi ze stanu 

gazowego w ciecz – w tym stanie jest bardziej efektywny 
w odprowadzaniu ciepła.

6  Skraplacz

7  Filtr kapilarny
  zabezpiecza rurkę kapilarną przed zanieczyszczeniami.  

8  rurka kapilarna
  redukuje ciśnienie czynnika chłodniczego, a tym samym obniża 

jego temperaturę i zwiększa właściwości chłodzące; czynnik 
chłodniczy jest już w zasadzie cieczą, z domieszką gazów 
szczątkowych.

9  obejście gorącego gazu
  reguluje ilość czynnika chłodniczego przechodzącego przez 

wymiennik ciepła powietrze/czynnik chłodniczy, zapewniając 
stabilność ciśnieniowego punktu rosy i eliminując możliwość 
zamarzania kondensatu.

10  wlot powietrza 
  gorące nasycone powietrze ze sprężarki wlatuje do osuszacza, 

następnie w wymienniku ciepła jest schładzane. Poprzez 
obniżenie temperatury powietrza wlotowego zmniejsza się 
obciążenie obiegu czynnika chłodniczego.

11  wymiennik ciepła powietrze/czynnik chłodniczy
  ciepło przekazywane jest ze sprężonego powietrza do zimnego 

czynnika chłodniczego, wymuszając kondensację pary wodnej 
znajdującej się w sprężonym powietrzu. Im bardziej skuteczna 
jest wymiana ciepła, tym chłodniejsze staje się powietrze i tym 
więcej pary wodnej ulega kondensacji.

12  wymiennik ciepła powietrze / powietrze

13  Separator wody
  odbiera i odprowadza kondensat ze sprężonego powietrza; im 

wydajniejsza jest separacja, tym stabilniejszy jest ciśnieniowy 
punkt rosy.

14  Automatyczny spust kondensatu

15  wylot powietrza
  podgrzanie wychodzącego sprężonego powietrza zapobiega 

kondensacji w sieci sprężonego powietrza.

1

2

3
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5 6 7

8
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15

Przemysłowa jakość, proste, niezawodne

obieg CzynniKA ChłoDniCzego obieg PowieTrzA

FX 1-5 Mosiężny wymiennik ciepła

FX 6-16 Aluminiowy wymiennik ciepła

SChemAT PrzePływU
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1 2

3

Żadna instalacja nie jest kompletna bez układu filtrującego
Dodanie filtracji do instalacji poprawia jakość powietrza, jeszcze bardziej eliminuje niebezpieczeństwo 
uszkodzenia narzędzi czy urządzeń i zapewnia właściwą jakość produktu końcowego.

1   Filtr wstępny ochrania osuszacz oraz wychwytuje cząsteczki wody i cząsteczki stałe powyżej 1 mikrona oraz olej do 0,1 mg/m3. 

2   Filtr dokładny usuwa cząsteczki stałe powyżej 0,01 mikrona i olej do 0,01 mg/m3.

3   Wynikiem końcowym jest czyste, suche powietrze, które pozwoli się skupić na zadaniach produkcji a nie naprawach.

Typ

ciśnieniowy punkt rosy 
+5°c

ciśnieniowy punkt rosy 
+3°c Maksymalne 

ciśnienie 
pracy

Wymiary

przyłącze

sugerowane filtry

przepływ 
na wlocie

spadek 
cisnienia

przepływ 
na wlocie

spadek 
cisnienia Długość szerokość Wysokość Filtr 

wstępny
Filtr 

końcowy
m3/h bar m3/h bar bar mm mm mm

FX 1 25,2 0,20 21,6 0,15 16 500 350 484 ¾” m DD9 PD9

FX 2 43,2 0,33 36,0 0,25 16 500 350 484 ¾” m DD17 PD17

FX 3 57,6 0,33 50,4 0,25 16 500 350 484 ¾” m DD17 PD17

FX 4 82,8 0,33 72,0 0,25 16 500 350 484 ¾” m DD32 PD32

FX 5 126,0 0,40 108,0 0,30 16 500 350 484 ¾” m DD32 PD32

FX 6 162,0 0,42 140,4 0,32 13 500 370 804 1” F DD44 PD44

FX 7 209,0 0,50 180,0 0,38 13 500 370 804 1” F DD60 PD60

FX 8 248,4 0,24 216,0 0,18 13 560 460 829 1½” F DD60 PD60

FX 9 284,4 0,33 245,0 0,25 13 560 460 829 1½” F DD120 PD120

FX 10 360,0 0,24 313,0 0,18 13 560 460 829 1½” F DD120 PD120

FX 11 450,0 0,26 389,0 0,20 13 560 580 939 1½” F DD120 PD120

FX 12 532,8 0,36 461,0 0,27 13 560 580 939 1½” F DD150 PD150

FX 13 691,2 0,33 601,2 0,25 13 898 735 1002 2”F DD175 PD175

FX 14 828,0 0,40 720,0 0,30 13 898 735 1002 2”F DD280 PD280

FX 15 1037,0 0,40 900,0 0,30 13 898 735 1002 2”F DD280 PD280

FX 16 1242,0 0,40 1080,0 0,30 13 898 735 1002 2”F DD280 PD280

Dane techniczne

Warunki odniesienia: 
- cisnienie powietrza wlotowego 7 bar
- temperatura powietrza wlotowego 35°C
- temperatura otoczenia 25°C
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Odprowadzanie i uzdatnianie kondensatu

małe urządzenia o dużym znaczeniu 
W każdej chłodnicy czy osuszaczu powstaje 
kondensat – zazwyczaj jest to agresywna mieszanina 
oleju, wody i cząstek stałych. Jeżeli nie usuniemy go 
z sieci sprężonego powietrza to całe osuszanie traci 
swój sens. Kondensat zawiera zwykle 99% wody 
i zaledwie 1% oleju. Uzdatnienie go jest więc bardziej 
opłacalną inwestycją niż koszty jego wywozu przez 
wyspecjalizowane w tym kierunku firmy. Sprawny układ 
odprowadzania i uzdatniania kondensatu z sieci jest 
wobec tego niezbędny.
Atlas Copco oferuje niezawodny i kompletny system 
gospodarowania kondensatem – elektroniczne
i tradycyjne spusty kondensatu, cyklonowe separatory 
wody i separatory wodno-olejowe.

zalety systemu gospodarowania 
kondensatem Atlas Copco:
•	 sprawne usunięcie kondensatu z instalacji 

o szerokim spektrum przepływów
•	 pełne bezpieczeństwo w zakresie rozwiązywania 

problemów związanych z odprowadzaniem 
kondensatu nawet z mocno zanieczyszczonych 
systemów sprężonego powietrza

•	 niepotrzebny jest zewnętrzny zbiornik na olej
•	 możliwość łatwej separacji wielu 

rodzajów kondensatów olejowych
•	 możliwość separacji większości kondensatów emulsji
•	 łatwy i szybki montaż
•	 system umożliwia zgromadzenie odseparowanego 

oleju i odprowadzenie wody w sposób zgodny 
z wymaganiami ochrony środowiska.
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   Separatory wodno-olejowe serii OSC
Separatory wodno-olejowe serii OSC zaprojektowane zostały w celu 
separacji oleju z wody. Urządzenie posiada wielostopniową filtrację 
z zastosowaniem zarówno filtrów oleofilnych jak i węglowych. Po 
odseparowaniu olej gromadzony jest we wkładach separatora, a 
oczyszczona z oleju woda może być odprowadzona bezpośrednio do 
kanalizacji.

Wydajność separatorów jest obliczona w oparciu o sprężarkę pracującą 
przy ciśnieniu 7 bar przez 12 godzin dziennie, obciążeniu kondensatem 
ze wszystkich podłączonych urządzeń. Przyjęto, iż zawartość oleju 
w kondensacie wynosi 15 mg/l. Dla zawartości oleju w kondensacie na 
poziomie 10 mg/l zamiast 15 mg/l wydajność należy pomnożyć przez 2/3.

współczynnik korekcyjny
Przy doborze separatora OSC do sprężarki należy uwzględnić współ-
czynnik korekcyjny zależny od ilości godzin pracy sprężarki w ciągu dnia. 
Wydajność sprężarki FAD należy pomnożyć przez współczynnik z tabeli:

ilość godzin pracy 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Współczynnik korygujący 0,66 0,83 1,00 1,16 1,33 1,50 1,66 1,80 2,00

   Separatory wody serii WSD
Cyklonowe separatory wody serii WSD są połączeniem separatora 
cyklonowego ze spustem kondensatu. Najczęściej są one montowane 
bezpośrednio za chłodnicą końcową, gdzie dzięki spustowi zapobiegają 
gromadzeniu się kondensatu. Mogą być również instalowane w innych 
miejscach instalacji sprężonego powietrza. Odprowadzenie kondensatu 
może się w nich odbywać zarówno w sposób manualny jak i automatyczny.

Typ
Max. ciśnienie robocze Wydajność

połączenie
bar(e) m3/h

WSD 25 20 25-216 G1

WSD 80 20 180-540 G1 1/2

WSD 250 20 450-1260 G2 1/2

Typ

wydajność sprężarki (FaD) w warunkach pracy:

temp. otoczenia:15°c 
wilgotność wzgl.: 60%

temp. otoczenia:25°c 
wilgotność wzgl.: 60%

temp. otoczenia:35°c 
wilgotność wzgl.: 70%

m3/h m3/h m3/h

oSc 35 234 126 61

oSc 95 576 342 162

oSc 145 972 522 252

oSc 355 2394 1278 612

Przykład:
Cykl pracy 20 h/dobę
Wydajność sprężarki FAD: 270 m3/h
System złożony ze sprężarki, zbiornika, osuszacza i filtrów.
Warunki pracy: temp. otoczenia 35°C, wilgotność względna 60%
                       270 x 1,66 = 448,2 m3/h
Do systemu ze sprężarką o wydajności 270 m3/h należy podłączyć separator OSC 355
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   Spusty kondensatu serii WD
Spusty kondensatu serii WD zapewniają automatyczne odprowadzenie 
kondensatu, który gromadzi się w sieci sprężonego powietrza. 
Przeznaczone są do montażu w najniższych miejscach tej sieci, gdzie  
zbiera się kondensat.

Typ

Max. ciśnienie robocze 
przepływ kondensatu przepływ kondensatu

połączenie

bar(e) m3/h

WD 80 20 0,2 G1/2

   Spusty kondensatu serii EWD
Elektroniczne spusty kondensatu serii EWD stale mierzą poziom kondensatu 
i w zależności od potrzeb umożliwiają jego w pełni automatyczne 
odprowadzenie z instalacji sprężonego powietrza. Pomiar poziomu 
kondensatu odbywa się elektronicznie a zastosowany układ sterowania 
przejmuje również zadanie nadzoru i daje sygnały o stanach alarmowych.

Typ
Max. wydajność sprężarki* Max. ciśnienie

m3/h bar

EWD 50 234,0 16

EWD 75 352,8 16

EWD 330 1558,8 16

EWD 1500 7020,0 16

* przy temperaturze 35°C, wilgotności względnej 70%
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Filtry sprężonego powietrza

gwarancja spełnienia wysokich 
wymagań jakości sprężonego 
powietrza w Twojej firmie
Wysokiej jakości filtry Atlas Copco sprawnie eliminują 
cząstki stałe oraz cząstki oleju ze sprężonego powietrza.
Najważniejszy jest właściwy dobór filtra, co pozwala na 
uniknięcie ewentualnych problemów spowodowanych 
zanieczyszczonym sprężonym powietrzem. Zespół 
filtracji można dopasować do indywidualnych potrzeb 
użytkownika, co pozwala osiągnąć najwyższą jakość 
powietrza przy niskich kosztach. 

zalety filtrów sprężonego powietrza 
Atlas Copco:
•	dwuczęściowa obudowa wykonana z metalu 

umożliwia szybką wymianę wkładu filtracyjnego
•	podwójne uszczelnienie typu O-ring zapewniające 

optymalne i pewne uszczelnienie
•	wziernik kontrolny do kontroli poziomu 

kondensatu w filtrach DD, PD oraz DDp 7-520
•	automatyczny spust kondensatu 

w filtrach DD, PD i DDp
•	ciśnieniowy różnicowy wskaźnik kontroli zużycia 

wkładu filtracyjnego w filtrach DD, PD i DDp
•	beznapięciowy styk alarmu

KombinACjA FilTrów DD/PD

Elektroniczny spust 
kondensatu

Zestaw do łączenia filtrów

Filtr dokładny PD/PDX
Filtr koalescencyjny PD/
PDX eliminuje aerozole oleju 
powyżej 0,01 mg/m3 oraz 
cząstki stałe do 0,01 mikrona. 

Filtr zgrubny DD/DDX
Uniwersalny filtr 
koalescencyjny eliminuje 
aerozole oleju do poziomu 
0,1 mg/m3 oraz cząstki stałe 
powyżej 1 mikrona.

Filtr odpylający DDp
Eliminuje zanieczyszczenia 
stałe powyżej 1 mikrona. 

zastosowanie filtrów zgrubnych  
typu DD/DDX:
•	instalowane są jako samodzielne filtry do 

wyeliminowania kondensatu/aerozolu olejowego 
lub do instalacji jako filtr przedwstępny 
przed dokładnym filtrem serii PD/PDX.

zastosowanie filtrów dokładnych  
typu PD/PDX:
•	instalacja tych filtrów wymagana jest w celu ochrony 

narzędzi pneumatycznych, aparatury pneumatycznej 
oraz pistoletów natryskowych. również instaluje 
się go jako filtr dokładny przed osuszaczem 
adsorbcyjnym bądź filtrem z aktywowanym węglem. 

zastosowanie filtrów z węglem 
aktywowanym typu QD/QDX:
•	instalowane są do oczyszczania sprężonego 

powietrza wszędzie tam, gdzie wymagane 
jest sprężone powietrze najwyższej klasy 
czystości. (Przed filtrami QD/QDX wymaga się 
stosowania filtra dokładnego PD/PDX). 

zastosowanie filtrów odpylających  
typu DDp:
•	instalowane są głównie w instalacjach wolnych 

od oleju, w których występuje znaczne stężenie 
cząstek stałych oraz za osuszaczami adsorpcyjnymi, 
w celu zabezpieczenia instalacji przed ewentualnym 
przedostaniem się cząstek adsorbentu. 
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Typ

Maksymalne 
ciśnienie robocze

przepływ 
powietrza*

przyłącza 
sprężonego 
powietrza

Masa
Wymiary

a B

bar(e) (m3/h) kg mm

DDx//PDx/QDx 11 16 39,6 G1/2 1 228 90

DDx//PDx/QDx 21 16 75,6 G1/2 1,1 228 90

DDx//PDx/QDx 40 16 144,0 G1/2 1,3 283 90

DDx//PDx/QDx 55 16 198,0 G3/4 1,9 303 101

Dane techniczne – filtry DD, PD, DDp, PDp, QD
Typ filtra DD, DDp,  

pD, pDp, QD
przepływ 

powietrza* (m3/h)
przyłącza G lub 

NpT

Wymiary gabarytowe (mm)
Masa (kg) 

a B c D**

pr
zy

łą
cz

a 
gw

in
to

w
e

9 32,4 3/8 90 61 268 75 1

17 61,2 1/2 90 61 268 75 1,1

32 115,2 1/2 90 61 323 75 1,3

44 158,4 3/4&1 110 98,5 374 75 1,9

60 216,0 1 110 98,5 414 75 2,1

120 432,0 1-1/2 140 105 520 100 4,2

150 540,0 1-1/2 140 105 603 100 4,5

175 630,0 1-1/2 140 105 603 100 4,6

280 1008,0 2&2-1/2 179 121 689 150 6,9

390 1404,0 3 210 128 791 200 11

520 1872,0 3 210 128 961 200 12,6

* Ciśnienie 7 bar, temperatura 20°C, 
** Przestrzeń potrzebna na swobodną wymianę wkładu filtracyjnego

Maksymalne ciśnienie pracy: 16 bar
Maksymalna temperatura na wlocie:
DD, DDp, PD, PDp: 66°C
QD: 35°C

Dane techniczne – filtry DDx, PDx, QDx

* ciśnienie 7 bar, temperatura 20˚C

a

B

c

D

a

B

c

D

B

a

36



u
r

z
ą

d
z

e
n

ia
 d

o
 u

z
d

a
t

n
ia

n
ia

 s
p

r
ę

ż
o

n
e

g
o

 p
o

w
ie

t
r

z
a

Membranowe generatory azotu NGM

innowacyjne generatory azotu Atlas 
Copco produkują azot wykorzystując 
proces membranowej separacji 
powietrza.
 Membrana składa się z wiązki wydrążonych włókien 
o strukturze polimerowej. Cząsteczki azotu są 
przepuszczane, natomiast pozostałe gazy (takie jak tlen, 
para wodna i CO2 ) przenikają przez membranę i są 
zatrzymywane. Na wlocie do generatora dostarczane jest 
sprężone powietrze, natomiast na wylocie otrzymujemy 
azot. Technologia membranowa pozwala na wytwarzanie 
azotu o czystości pomiędzy 95 a 99,5% i przepływach do 
500 Nm³/h

zalety i korzyści 
•	Gotowe do eksploatacji
•	 Generatory wymagają jedynie dostarczenia 

suchego sprężonego powietrza.
•	 Nie ma potrzeby wykonywania specjalistycznej 

instalacji lub uruchomienia.
•	 Wyposażone są w filtrację wstępną, 

manometry i miernik przepływu aby zapewnić 
odpowiedni nadzór nad systemem.

oszczędność kosztów
•	Niskie koszty operacyjne.
•	Brak kosztów zamawiania, napełniania 

i dostarczania azotu.
•	Ograniczone koszty eksploatacyjne. 

wyjątkowa wygoda
•	Azot dostępny w sposób ciągły (24 godziny 

na dobę, 7 dni w tygodniu).
•	Eliminacja ryzyka przestojów produkcji 

z powodu wyczerpania się zapasów azotu.

odpowiednia czystość
•	Dostawy azotu o wymaganej czystości: 

zawartość tlenu w azocie od 5% do 0,5%.
•	Możliwość łatwego przestawienia generatora 

na inną czystość produkowanego azotu.

optymalna elastyczność
•	Modułowa konstrukcja pozwala na dostosowanie 

urządzeń do specyficznych wymagań

wysoka wydajność
•	Idealne do takich zastosowań jak zapobieganie 

pożarom, pompowanie opon pojazdów, 
przetwórstwo ropy natowej i gazu, statki 
pełnomorskie, pakowanie wyrobów i wiele innych
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95% 20°c 7 bar(g)

NGM Wydajność zużycie powietrza

l/s m3/h l/s m3/h

1 3,2 11,5 8,2 29,5

2 6,3 22,7 16,4 59,0

3 11,1 39,9 28,9 104,0

4 22,2 80,0 57,8 208,1

5 33,3 119,9 86,7 312,1

6 44,4 159,8 115,6 416,2

7 55,6 200,2 144,4 5198

Dane techniczne

Warunki odniesienia: 
- Temperatura otoczenia: 20 ºC
- Ciśnienie otoczenia: 1013 mbar
- Temperatura na wlocie generatora: 20ºC
- Ciśnienie robocze membrany: 7 bar(g)
- Czystość azotu na wylocie generatora: 95%
- Jakość sprężonego powietrza na wlocie: ISO 

8573-1, klasa 1.4.1

Przykład doboru: 
NGM 4                                95%, 11bar, 40°C
Wydajność                          22,2 l/s x 1,8 x 1 = 40 l/s
Zużycie powietrza               57,8 l/s x 1,8 x 1,2 = 124,8 l/s

Współczynniki korekcyjne ciśnienia

Współczynniki korekcyjne w funkcji temperatury i czystości azotu

ciśnienie membrany (barg) Współczynniki korekcyjne ciśnienia

7 1,0

8 1,2

9 1,4

10 1,6

11 1,8

12 2,0

13 2,1

Temperatura na wlocie (°c) czystość (% N2)

95 96 97 98 99 99,5

5 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

10 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9

20 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

30 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

40 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,0

50 1,2 1,1 1,1 1,0 0,8 0,6
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Łopatkowe pompy próżniowe z płaszczem 
olejowym Atlas Copco typu GV
Pompy próżniowe typu gV20 – gV300 to kompaktowe, jednostopniowe,  
chłodzone powietrzem pompy łopatkowe z płaszczem olejowym. 
Wyposażone są w zintegrowany separator oleju z filtrem koalescencyjnym, oraz przewód powrotny oleju.  
Ponadto posiadają na wlocie zawór zwrotny o niskim spadku ciśnienia, który chroni urządzenie i cały system  
przed obrotem wstecznym. 
Do standardowego wyposażenia pomp należą również: zawór balastowy – który pozwala zapobiegać skraplaniu się 
pary wodnej wewnątrz pompy, filtr wlotowy – chroniący pompę zarówno w przypadku pracy w wilgotnych jak i suchych 
zastosowaniach (opcjonalny w pompie GV20). Dzięki solidnej i odpornej na wstrząsy konstrukcji pompy są urządzeniami 
o wysokim stopniu niezawodności.

idealne do wszelkich zastosowań
Dzięki niezwykle efektywnemu wytwarzaniu próżni, pompy GV 20–300 są idealnym rozwiązaniem dla wymagających 
zastosowań, takich jak: pakowanie, obróbka drewna, gumy, plastiku, elektronika, papier i drukowanie, przenoszenie 
materiałów oraz inne. Szeroka gama ośmiu urządzeń o wydajnościach od 20 do 305 m3/h umożliwia łatwe dobranie 
odpowiedniego modelu do danej aplikacji. W przypadku wyższych wydajności Atlas Copco oferuje śrubowe pompy 
próżniowe.
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zalety pomp próżniowych Atlas Copco 
•	Prosta instalacja dzięki kompaktowej, 

oszczędzającej przestrzeń konstrukcji
•	Wysoka niezawodność dzięki solidnej budowie 

i optymalnemu odzyskiwaniu oleju w całym 
zakresie wytwarzanego podciśnienia

•	Optymalnie dobrane prędkości wału zapewniają 
długą eksploatację bez konieczności częstej obsługi

•	Niski poziom hałasu i drgań wszystkich modeli serii

Typ pompy Wydajność 
pompy

Osiągane 
podciśnienie (2)

silnik Neutralizacja pary wodnej

zasilanieŁopatkowa 
z płaszczem 

olejowym

1 faza 3 fazy Maksymalne cisnienie pary

m3/h mbar (hpa) kW kW mbar kg/h

GV 20 20 2 0,75 optional 35 0,5 1 – 230 V 50 Hz

21 2 0,9 optional 35 0,5 1 – 230 V 60 Hz

GV 25 25 0,5 0,75 0,75 40 0,7 1 – 230 V 50 Hz

29 0,5 0,9 0,9 40 0,7 1 – 230 V 50 Hz

GV 40 40 0,5 1,1 1,1 30 0,9 3 – 175-260/300-450 V 50 Hz

48 0,5 1,35 1,35 30 0,9 3 – 200-300/346-520 V 60 Hz

GV 60 60 0,5 – 1,5 40 1,8 3 – 175-260/300-450 V 50 Hz

75 0,5 – 1,8 40 1,8 3 – 200-300/346-520 V 60 Hz

GV 100 105 0,5 – 2,2 30 2,2 iE2 motor 3-230/400 V 50 Hz (1)

125 0,5 – 3 30 2,2 3-iE2 motor 208-230 V/265-460 V 
60 Hz (1)

GV 150 150 0,5 – 3,3 25 2,5 iE2 motor 3-230/400 V 50 Hz (1)

180 0,5 – 3,7 25 2,5 3-iE2 motor 208-230 V/265-460 V 
60 Hz (1)

GV 200 205 0,5 – 5,5 25 3,5 iE2 motor 3-230/400 V 50 Hz (1)

245 0,5 – 6,6 25 3,5 3-iE2 motor 208-230 V/265-460 V 
60 Hz (1)

GV 300 305 0,5 – 7,5 25 5 iE2 motor 3-230/400 V 50 Hz (1)

365 0,5 – 8,6 25 5 3-iE2 motor 208-230 V/265-460 V 
60 Hz (1)

Dane techniczne

(1) Dla ciągłej pracy przy niewielkim podciśnieniu dostępne są również mniejsze silniki (bez klasy IE2).
(2) Przy otwartym zaworze balastowym. Wszystkie modele osiągneły próżnię wyższą niż 0,5 mbar z zamkniętym zaworem

Wydajność mierzona przy ciśnieniu na wlocie i 20°C. Dokładność +/- 10%.

0,1
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Aftermarket

Dbaj o swoje sprężarki  
przez okrągły rok
Niezawodność Twojej sprężarki zależy od należytej  
dbałości o jej stan techniczny przez okrągły rok.  
Zmiany w warunkach otoczenia wynikające z następstwa 
pór roku determinują w dużym stopniu aspekty, na które 
należy zwrócić szczególną uwagę.

wiosna
Nasilone pylenie roślin sprzyja zatykaniu się filtra 
powietrza na wlocie, dlatego istotna jest częstsza 
niż zwykle kontrola jego stanu. Ważne jest również 
obserwowanie spadku ciśnienia na separatorze oleju, 
które w tym okresie może rosnąć szybciej aniżeli 
w innych porach roku.

lato
Temperatura otoczenia jest wysoka, powietrze zawiera 
w sobie dużo wilgoci, a dodatkowych trosk przysparzają 
wszechobecne owady. W tym okresie należy zwrócić 
szczególną uwagę na chłodzenie maszyny oraz układ 
odprowadzania kondensatu. Upewnij się, że:
•	zawory termostatyczne działają prawidłowo
•	układy wtrysku i chłodzenia oleju są czyste i drożne
•	olej ma właściwą lepkość
•	spadki ciśnienia na filtrze wlotowym i separatorze 

pozostają w dopuszczalnych granicach
•	odwadniacze są czyste i prawidłowo działają

jesień
W tym okresie szczególnych trosk mogą przysparzać 
opadające liście, które mogą ograniczać drożność 
kanałów dolotowych. Ich drobiny mogą również 
zatykać filtr wlotowy, którego stan należy w tym okresie 
systematycznie kontrolować.

zima
Temperatura otoczenia spada… istotne jest zatem 
sprawdzenie zaworów termostatycznych w celu 
zapewnienia prawidłowego obiegu oleju i utrzymania 
temperatury pracy układu na właściwym poziomie. 
Z tego punktu widzenia ważne jest również utrzymanie 
spadku ciśnienia na separatorze w dopuszczalnych 
granicach. Nieodzowne jest zwrócenie szczególnej 
uwagi na prawidłowe funkcjonowanie odwadniaczy. 
Olej powinien mieć właściwą lepkość, a temperatura 
w pomieszczeniu musi być utrzymywana powyżej 5ºC.

Opisane tu działania zapobiegawcze skutkują ograniczeniem wpływu negatywnych czynników występujących ze 
szczególnym nasileniem w danym okresie roku. Nie zastąpią one jednak planowej, systematycznej obsługi, która 
dokonywana w oparciu o oryginalne części zamienne, stanowi konieczny warunek utrzymania urządzeń w pełnej 
gotowości. Serwis Atlas Copco Polska zaprasza do współpracy!  
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    Oryginalne części zamienne – gwarancja 
100% niezawodności

Priorytetem każdego zakładu produkcyjnego jest 
utrzymanie ciągłości produkcji. Nieplanowane 
przerwy spowodowane awariami urządzeń i ciągów 
produkcyjnych oznaczają zagrożenie dla planów 
sprzedaży, realizacji umów z kooperantami, 
a w konsekwencji spadek rentowności i utratę 
rynku. Ciągłość produkcji jest z kolei uwarunkowana 
sprawnością i stanem technicznym urządzeń służących 
do wytwarzania i obróbki sprężonego powietrza. Można 
je zagwarantować stosując podczas konserwacji 
i napraw oryginalne, fabrycznie sprawdzone części 
zamienne i materiały eksploatacyjne. Jedynie one 
odpowiadają standardom i wymaganiom stawianym 
komponentom użytym do pierwszego montażu.

W celu ułatwienia prac serwisowych i skrócenia 
czasu niezbędnego przestoju Atlas Copco oferuje 
gotowe zestawy naprawcze zawierające wszystkie 
części i elementy niezbędne do wykonania obsługi 
w niezbędnym w danej chwili zakresie. 

gotowe zestawy serwisowe 
i naprawcze – oszczędność czasu 
i pieniędzy
•	Niższe koszty – kompletne zestawy są tańsze niż 

pojedyncze części wchodzące w ich skład
•	rzadsze, krótsze i zaplanowane przestoje 

związane z obsługą obniżają koszt produkcji
•	Mniej formalności przy składaniu zamówień – 

kompletny zestaw części w jednym opakowaniu 
z jednym numerem katalogowym

•	Niższe zapasy – mniej części i materiałów 
eksploatacyjnych w magazynie

•	Drastyczne obniżenie ryzyka awarii 
i wydłużenie żywotności urządzeń

•	 Gwarancja producenta
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Filtr powietrza
Zabezpiecza sprężarkę przed zanieczyszczeniami 
z zasysanego powietrza. Jego nadmierne 
zanieczyszczenie powoduje niekorzystny wzrost 
stosunku ciśnień, oraz podniesienie temperatur pracy, 
co znacznie zmniejsza efektywność energetyczną. 
W przypadku perforacji materiału filtrującego dochodzi 
do zasysania cząsteczek pyłu do wnętrza maszyny, co 
skutkuje znacznym spadkiem jej żywotności.

zawór wlotowy
Odpowiada za regulację wydatku, jego prawidłowa 
obsługa i regulacja mają znaczący wpływ na wydajność 
i sprawność sprężarki.

Separator oleju
Odpowiedzialny za oddzielenie oleju ze sprężonego 
powietrza. Jego niewłaściwa konstrukcja lub materiał 
skutkuje zwiększonymi oporami przepływu i zmniejszoną 
skutecznością filtracji. Konsekwencją są, odpowiednio, 
wzrost zużycia energii oraz wzrost pozostałości oleju 
w sprężonym powietrzu.

zawór minimalnego ciśnienia
Ma za zadanie utrzymanie odpowiedniego ciśnienia 
smarowania sprężarki. Konsekwencją jego 
nieprawidłowej pracy jest zbyt niskie ciśnienie oleju 
w stopniu sprężającym, co doprowadzi do zerwania filmu 
olejowego na smarowanych powierzchniach wirników.

Separator kondensatu
Separuje i odprowadza poza maszynę kondensat 
powstały w procesie sprężania. Jego awaria skutkuje 
przedostawaniem się kondensatu do sieci sprężonego 
powietrza co oznacza zanieczyszczenie i potencjalne 
uszkodzenia urządzeń zasilanych sprężonym  
powietrzem. Grozi również uszkodzeniem samej 
sprężarki przez pozostałości wody mieszające się 
z olejem sprężarki.

zawór termostatyczny
Jego rola polega na zapewnieniu odpowiedniej tempe-
ratury oleju. Niesprawność tego elementu z jednej strony 
może doprowadzić do przegrzania sprężarki i przed-
wczesnego zużycia oleju, z drugiej do jej przechłodzenia 
i zanieczyszczenia oleju skraplającą się wodą.
 
Filtr oleju 
Oddziela i zatrzymuje zanieczyszczenia powstające 
w obiegu oleju. Niewłaściwy, zużyty lub uszkodzony 
wprowadza zbyt duży opór przepływu lub 
niedostatecznie oczyszcza przepływający przezeń olej, 
co prowadzi do zmniejszenia trwałości, podniesienia 
temperatury pracy sprężarki oraz zwiększonego zużycia 
energii.

zawór wtrysku oleju
Dozuje olej wtryskiwany do stopnia sprężarki w funkcji 
jej obciążenia. Awaria tego zaworu zakłóca poprawne 
smarowanie i chłodzenie stopnia sprężającego grożąc 
jego przyspieszonym zużyciem lub zniszczeniem.

Znaczenie prawidłowej prewencyjnej obsługi technicznej: 
sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju
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Program „całkowita odpowiedzialność” zapewnia 
kompleksową obsługę techniczną sprężarek i urządzeń 
towarzyszących – w tym usuwanie awarii oraz 
wprowadzanie wynikających z postępu technicznego 
modyfikacji. Jego zaletą jest stały roczny koszt 
usług ustalony na cały okres obowiązywania umowy. 
Planowanie i wykonanie obsługi leży całkowicie po 
stronie Atlas Copco.  

Istotą programu „obsługa prewencyjna” jest 
systematyczna kontrola parametrów pracy maszyn 
i wymiana części zużywających się oraz materiałów 
eksploatacyjnych. Efektem jest utrzymywanie parku 
maszynowego w stanie pełnej sprawności technicznej. 
Stały roczny koszt na cały okres obowiązywania umowy 
jest ustalany przy jej zawieraniu. Wszelkie ewentualne 
dodatkowe prace lub naprawy, których konieczność 
przeprowadzenia ujawni się podczas obsługi mogą 
zostać wykonane na podstawie odrębnego zlecenia, 
w indywidualnie uzgodnionym terminie.

„Plan przeglądów prewencyjnych” polega na 
przeprowadzaniu regularnych inspekcji i diagnostyki 
urządzeń. W sporządzanych na ich podstawie raportach 
dokładnie wyszczególnione są wszystkie działania, 
rekomendowane jako niezbędne dla utrzymania 
niezawodnego działania maszyn. Wszystkie wymienione 
w takim raporcie prace mogą zostać przeprowadzone na 
podstawie odrębnego zlecenia. 

Serwis Atlas Copco dokonuje również doraźnych 
napraw i konserwacji urządzeń oraz przeprowadza 
oceny stanu technicznego. Wszystkie usługi świadczone 
są przez przeszkolonych pracowników naszej firmy 
w oparciu o oryginalne części zamienne, przy użyciu 
specjalistycznych narzędzi i oprogramowania.

    Serwis i obsługa techniczna
Nowoczesne instalacje sprężonego powietrza 
charakteryzują się wysoką niezawodnością 
i sprawnością. Pomimo to systematyczna wymiana filtrów 
i smarów, okresowe kontrole elementów ruchomych, 
czy przeprowadzane we właściwym czasie naprawy 
główne mają ogromne znaczenie dla utrzymania ich 
w należytym stanie technicznym. Działania polegające 
na doraźnych naprawach i usuwaniu awarii nie pozwolą 
uniknąć kosztownych przerw, które zwykle zdarzają się 
w najmniej spodziewanych momentach.

Flagowym produktem serwisu sprężarek stacjonarnych 
Atlas Copco jest serviceplan, na który składają się 
pakiety usług stanowiące sekwencję odpowiednio 
skonfigurowanych czynności obsługowych 
wykonywanych z częstotliwością wynikająca z trybu 
pracy urządzeń i odnośnych zaleceń producenta. 
 

Serviceplan
•	Pozwala na dokładne planowanie 

kosztów operacyjnych
•	Ogranicza czas przestoju produkcji 

związanej z obsługą urządzeń
•	Umożliwia szybką reakcję serwisu, 

obniża koszt obsługi maszyn
•	Wyklucza „niemiłe” niespodzianki i związane 

z nimi niespodziewane rachunki
•	Zapewnia optymalną wydajność 

maszyn objętych planem
•	Daje oszczędności energii
•	Wydłuża żywotność urządzeń
•	Pozwala użytkownikowi skupić się na 

prowadzeniu jego podstawowej działalności
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AIrnet™ – profesjonalne 
instalacje sprężonego powietrza

    Szybko, łatwo, 
pewnie 

System zbudowany wyłącznie 
z materiałów odpornych na korozję
•	Sieć sprężonego powietrza wolna od zanieczyszczeń.
•	Wysokiej jakości sprężone powietrze 

doprowadzone do każdego odbioru.
•	Stały poziom ciśnienia w sieci.
•	Niskie koszty eksploatacji i konserwacji.

oszczędność energii
•	Gładkie, aluminiowe powierzchnie wewnętrzne 

AIrnet to niższe zużycie energii. 
•	Strumień powietrza nie napotyka oporów.
•	Minimalne spadki ciśnienia w sieci. 

wysoka kompatybilność
•	Możliwość podłączenia do każdego odbioru.
•	Możliwość podłączenia do dowolnej istniejącej sieci. 
•	Pozwala na przyszłą rozbudowę sieci. 

Łatwa rozbudowa lub modyfikacja. Szybki w instalacji
•	Lekki, solidny i łatwy do cięcia. Elementy systemu 

AIrnet mogą być bezpiecznie konfigurowane 
i instalowane przez jedną osobę, od której 
nie wymaga się żadnych uprawnień. 

•	Polimerowe złącza zapewniają doskonałe 
ułożenie, eliminując potrzeby spawania, 
klejenia, zgrzewania lub zakuwania. 

•	rury do Ø25 mm (1”) mogą być skręcane 
ręcznie zapewniając doskonałą szczelność.

•	 System może zostać wypełniony powietrzem 
od razu po zainstalowaniu, ograniczając 
wymagany czas budowy sieci do minimum.

AIRnet Rura tradycyjna
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Charakterystyka techniczna:
•	Przeznaczone do budowy sieci sprężonego 

powietrza, próżni i gazów obojętnych jak azot. 
•	Zakres średnic 20-100 mm (¾”-4”)
•	Maksymalne ciśnienie pracy 13 bar dla temperatur 

między -20°C (-4°F) a +70°C (158°F). 
•	Ograniczony poziom próżni 0,13 bar 

(1,88 psi) ciśnienie bezwzględne. 
•	Limit temperatury pracy: -20°C (-4°F) / +70°C (158°F). 
•	Najniższy dozwolony ciśnieniowy 

punkt rosy: -70°C (-94°F). 
•	Odporność na olej sprężarkowy. 
•	Odporność na ogień. 
•	Odporność rur na bezpośrednie promieniowanie UV, 

odporność złączy na pośrednie promieniowanie UV. 
•	Wolne od korozji. 
•	Wolne od nieszczelności.
•	Wolne od silikonu. 
•	Bez użycia smarów i klejów. 

wysoka odporność materiału
System rur AIrnet jest odporny na korozję, wstrząsy 
mechaniczne, wahania temperatury i zmiany warunków 
atmosferycznych.

elastyczne dopasowanie
Sposób montażu AIrnet, czystość oraz odporność na 
korozję oznaczają pełne możliwości ponownego użycia, 
szybkiego rozszerzenia lub zmiany konfiguracji.

minimalne ryzyko powstania 
nieszczelności
•	Połączenia uszczelnione O-ringami.
•	Odporność na wibracje. 
•	Eliminacja korozji. 
•	Łatwy demontaż. 

www.airnetsystem.pl
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1 2 3 4

Ga/GX DD sD lub FD/FX pD

Ga/GX sD lub cD/BD pDp

z/aQ/sF sD lub  
cD/BD/XD/MD

DDp + pDp

z/aQ/sF sysTEMy MEDyczNE

FiLTrOsuszaczFiLTrsprężarka

powietrze techniczne

• narzędzia pneumatyczne 
•  powietrze ogólnego 

zastosowania

powietrze instrumentalne

• armatura AKPiA 
• zasilanie maszyn 
•  siłowniki i zawory  

pneumatyczne

powietrze procesowe 

• produkcja żywności 
•  przemysł  

farmaceutyczny
• przemysł elektroniczny

powietrze do oddychania

• powietrze szpitalne 
• respiratory

zasTOsOWaNiE

Cztery kroki do wysokiej jakości  
sprężonego powietrza

Typ Opis FiLTracja OLEju FiLTracja cząsTEk 
sTaŁycH

DD Filtr ogólny do ochrony  
przed olejem i cząstkami stałymi 0,01 ppm 1µm

DDp Filtr do ochrony przed  
cząstkami stałymi – 1 µm

PD Wysokiej skuteczności  
filtr koalescencyjny 0,01 ppm 0,01 µm

PDp Wysokiej jakości filtr  
eliminujący cząstki stałe – 0,01 µm

QD Filtr z aktywnym węglem  
usuwającym opary oleju 0,003 ppm

oSUSzACz

Z wtryskiem 
oleju

Osuszacz 
ziębniczy

Bezolejowa

SPręŻArKA

Osuszacz 
adsorpcyjny

Osuszacz 
membranowy

Schemat służy wyłącznie jako ogólne wytyczne, prosimy o kontakt z Atlas Copco w celu ustaleia indywidualnych wymogów.

FilTry

ELEkTrONiczNy spusT  
kONDENsaTu 

sEparaTOr OLEju  
z kONDENsaTu

1 2 3 4

a a a

B
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Jak właściwie dobrać sprężarkę do ilości 
posiadanych pistoletów natryskowych?

Sprężarki powietrza stanowią podstawowe wyposażenie 
dużych zakładów przemysłowych oraz małych 
warsztatów i malarni. Od prawidłowego doboru wielkości 
i ilości tych urządzeń zależy zarówno jakość produktu 
finalnego, a także koszt, jaki ponosi właściciel za 
wytworzenie 1 m3 powietrza. Dlatego tak ważne jest, 
aby układ sprężarkowy był maksymalnie dopasowany do 
aktualnego zapotrzebowania na sprężone powietrze.
Zapotrzebowanie na sprężone powietrza przeważnie 
nie jest stałe, a fluktuacje przepływu powodują, że 
nieekonomicznym jest utrzymywanie jednej dużej 
sprężarki odpowiadającej całkowitemu zużyciu 
powietrza. O wiele bardziej korzystnym rozwiązaniem jest 
zastosowanie dwóch (lub więcej) mniejszych urządzeń 
współpracujących ze zbiornikiem wyrównawczym. 
W takim układzie jedna sprężarka pracuje jako 
podstawowa, pozostałe są sukcesywnie uruchamiane 
w miarę wzrostu zapotrzebowania na sprężone 
powietrze.
Jednocześnie, korzystając np. z dwóch sprężarek 
użytkownik ma gwarancję ciągłości produkcji 
w momencie, gdy jedna z nich zawiedzie. Pierwszy 
aspekt, który musimy rozważać to wielkość sprężarki, 
która musi być odpowiednia do maksymalnego 
zapotrzebowania. Pamiętać przy tym należy jak zmienia 
się zapotrzebowanie w ciągu przeciętnego dnia pracy, 
czy jego wartość jest w miarę stała, czy i jak często 
pojawiają się spadki (najlepiej określić je procentowo). 
Te wymienione elementy pozwolą poprawnie określić 
wielkość i ilość sprężarek oraz wielkość zbiornika 
ciśnieniowego. 

Wielkość zapotrzebowania na sprężone powietrze 
dla narzędzi pneumatycznych takich, jak pistolet 
pneumatyczny można oszacować na podstawie 
ich ilości (szt.) oraz maksymalnego poboru powietrza, 
które zawsze podawane jest przez producenta 
narzędzi. Przy obliczeniach należy jednak pamiętać 
o uwzględnieniu kilku istotnych współczynników 
korekcyjnych. 

ile powietrza zużywają narzędzia pneumatyczne?*

konwencjonalny pistolet lakierniczy 280–350 l/min

pistolet lakierniczy niskociśnieniowy HVLP 420–500 l/min

półmaska lakiernicza 180 l/min

pełna maska lakiernicza** 400–550 l/min

szlifierka oscylacyjna 280–450 l/min

polerka 400–600 l/min

odmuchiwanie 200–600 l/min

Chcąc uzyskać produkt końcowy o najwyższej możliwej jakości 
musimy pamiętać, iż powstaje on w wyniku zastosowania 
odpowiedniej jakości narzędzi pneumatycznych, a także 
zastosowanego systemu sprężonego powietrza.

25 min
60 min

x 100% = 41,6%

Ponieważ żadne narzędzie nie pracuje bez przerwy jego 
efektywny czas pracy określa się dzieląc sumę czasów 
pracy przez bazowy czas pracy (np. 60 min.)     

* podane wartości są orientacyjne
** zalecamy zasilanie masek lakierniczych powietrzem uzdatnionym przez 

system MED Atlas Copco
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Uwzględniając powyższe obliczenia przepływu oraz niezbędne współczynniki 
korekcyjne określamy łączne zapotrzebowanie na sprężone powietrze w układzie (Qtot):

Obliczone w ten sposób zapotrzebowanie odpowiada np. sprężarce śrubowej 
z wtryskiem oleju typu GX7FF- 500 l. Jest to urządzenie zawierające zintegrowany 
osuszacz ziębniczy zabudowane na zbiorniku buforowym 500 l.
Jednak przed podjęciem ostatecznej decyzji o doborze i zakupie sprężarki lub układu 
sprężarek radzimy skonsultować się z przedstawicielami firmy Atlas Copco, którzy 
potrafią ocenić Waszą sytuację kompleksowo i zaproponują najbardziej efektywne 
i optymalne cenowo rozwiązanie.

Przykładowe procentowe zużycie powietrza:
Wiertarka 30%
Szlifierka 40%
Pistolet przedmuchowy 10%

Nie zdarza się również, aby wszystkie odbiory pracowały jednocześnie. Dlatego też przyjęło się 
stosować w obliczeniach tzw. współczynnik jednoczesności pracy, który określany jest empirycznie. 
Poniższa tabela przyporządkowuje poszczególne współczynniki jednoczesności (Cf) odpowiedniej 
liczbie narzędzi pracujących w tym samym czasie (N).

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

cf 1 0,94 0,89 0,86 0,83 0,80 0,77 0,75 0,73 0,71 0,69 0,68 0,67 0,66 0,64 0,63

Aby obliczyć łączne zapotrzebowanie wszystkich narzędzi pneumatycznych pracujących w zakładzie 
należy uwzględnić rodzaj i ilość narzędzi, współczynnik jednoczesności, całkowity czas załączania 
oraz jednostkowe zużycie powietrza przez każde z nich.

rodzaj narzędzia ciśnienie pracy  
(bar)

czas załączenia 
ED  
(%)

Liczba urządzeń N  
(szt.)

jednostkowe zużycie q 
(l/min)

N x q x ED/100  
(l/min)

Pistolet malarski 3 40 1 180 72

Pistolet przedmuchowy 6 10 3 65 19,5

Wkrętarka 6 20 3 200 120

Szlifierka 6 30 1 700 210

Wiertarka 6 40 2 500 400

suma wszystkich odbiorów sprężonego powietrza Q (l/min) 822

Współczynnik jednoczesności cf dla N pracujących urządzeń 0,71

zużycie sprężonego powietrza Qcf = Q x cf (l/min) 584

Łączna wydajność sprężarki powietrza (lub sprężarek) musi odpowiadać zapotrzebowaniu dla 
pracujących w układzie narzędzi, ale także musi uwzględnić pewien margines bezpieczeństwa. 
Składają się na niego:

1. (S) Straty spowodowane wyciekami sprężonego powietrza (przyjmuje się wartość 5–25%)
2.  (r) rezerwa na rozbudowę sieci, która wynika ze sposobu obliczania średnic rurociągów 

w oparciu o przepływ. Wynosi ona 10 –100%
3. (B) Współczynnik bezpieczeństwa w granicach 5–15% 

Qtot = 
Qcf x (100 + S + r + B)

100
= 818 l/min = 0,83 m3/min=

584 x (100 + 15 + 10 + 15)
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Dobór zbiornika wyrównawczego

Qc wydajność sprężarki (l/s)
p1 ciśnienie powietrza na wlocie do sprężarki (bar nadciśnienia)
T1 temperatura powietrza na wlocie do sprężarki (°K)
To temperatura zbiornika wyrównawczego (°K)
Δp nastawa presostatu (Podciąż – Pdociąż bar)
fmax częstotliwość cykli 1 cykl / 30 sek

Przykład:
Wydajność Qc=584 l/s przy ciśnieniu 7 bar
Wysokość 2600 m n.p.m. p1=0,74 bar
Δp = 0,8 bar
T1=To=20°C
fmax = 1 cykl / 30 sek

V = 
0,25 x Qc x p1 x T0

fmax x Δp x T1

V = 0,25 x 584 x 0,74 x (273 + 20)
x 0,8 x (273 + 20)1

30

= 4052 l = 4 m3
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Dobór średnic rurociągów

przepływ Odległość między sprężarką a najbardziej oddalonym urządzeniem

m3/min 25 m 50 m 100 m 150 m 200 m 300 m 400 m 500 m 1000 m 1500 m 2000 m

0,23 20 20 20 20 20 20 20 20 20 25 25

0,65 20 20 20 20 25 25 25 25 32 32 32

0,90 20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40

1,20 20 20 25 25 25 32 32 32 40 40 40

1,75 20 20 25 32 32 32 40 40 40 50 50

2,00 25 25 32 32 32 40 40 40 50 50 50

2,50 25 25 32 32 40 40 40 40 50 50 63

3,00 25 25 32 40 40 40 50 50 50 63 63

3,50 25 25 40 40 40 50 50 50 63 63 63

4,50 32 32 40 40 50 50 50 50 63 63 63

6,00 32 32 50 50 50 63 63 63 63 63* 63*

7,00 40 40 50 50 50 63 63 63 63* 63* 63*

8,50 40 40 50 63 63 63 63 63 63* 63* 63*

12,00 40 40 63 63 63 63 63* 63* 63* 63* 63*

15,00 50 50 63 63 63 63* 63* 63* 63* 63* 63*

18,00 50 50 63 63* 63* 63* 63* 63* 63* 63* 63*

21,00 50 50 63 63* 63* 63* 63* 63* 63* 63* 63*

26,00 63 63 63* 63* 63* 63* 63* 63* 63* 63* 63*

197,67 63 63 63* 63* 63* 63* 63* 63* 63* 63* 63*

* spadek ciśnienia jest większy niż 4%

Przy doborze średnicy rurociągu głównego należy wziąć pod uwagę trzy podstawowe parametry:
•	ciśnienie robocze
•	przepływ
•	długość rurociągu
Powyższy diagram obrazuje dobór średnicy rurociągu głównego przy ciśnieniu roboczym 7 bar 
i założeniu, że spadek ciśnienia w najdalszym miejscu instalacji nie może przekraczać 4%.
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Zalecany dobór czerpni

Typ czerpni sef  (m
2)

300 x 300 0,06 

300 x 400 0,07 

400 x 400 0,10 

300 x 600 0,11 

300 x 800 0,15 

400 x 800 0,15 

300 x 1000 0,19 

400 x 800 0,20 

300 x 1200 0,22 

600 x 600 0,22 

400 x 1000 0,25 

300 x 1400 0,26 

300 x 1600 0,30 

400 x 1200 0,30 

600 x 800 0,30 

300 x 1800 0,33 

400 x 1400 0,35 

300 x 2000 0,37 

600 x 1000 0,37 

400 x 1600 0,40 

800 x 800 0,40 

600 x 1200 0,45 

400 x 1800 0,45 

400 x 2000 0,50 

800 x 1000 0,50 

600 x 1400 0,52 

600 x 1600 0,60 

800 x 1200 0,60

1000 x 1000 0,62

600 x 1800 0,67

800 x 1400 0,69

600 x 2000 0,74

1000 x 1200 0,74

800 x 1600 0,79

1000 x 1400 0,87

1200 x 1200 0,89

800 x 1800 0,89

800 x 2000 0,99

1000 x 1600 0,99

1200 x 1400 1,04

1000 x 1800 1,12

1200 x 1600 1,19

1400 x 1400 1,22

1000 x 2000 1,24

1200 x 1800 1,34

1400 x 1600 1,39

1200 x 2000 1,49

1400 x 1800 1,56

1600 x 1600 1,59

1400 x 2000 1,74

1600 x 1800 1,79

1800 x 2000 1,98

1800 x 1800 2,01

1800 x 2000 2,23

2000 x 2000 2,48

Przykład:
Przepływ powietrza przez czerpnię Q = 15000 m3/h.
•	Od wartości 1500 na poziomej osi Q prowadzimy pionową niebieską linię.
•	W punkcie przecięcia niebieskiej linii z ukośną czerwoną linią (prędkość przepływu powietrza przez 

czerpnię V = 10 m/s) prowadzimy poziomą (czerwoną) linię, odczytując na pionowej osi Sef wartość 
minimalnej zalecanej powierzchni efektywnej czerpni. W tym przypadku wynosi ona ok. 0,83 m2. 

•	W punkcie przecięcia pionowej niebieskiej linii z ukośną zieloną (prędkość przepływu powietrza 
przez czerpnię V = 5 m/s) prowadzimy poziomą (zieloną) linię, a na pionowej osi Sef odczytujemy 
minimalną optymalną wartość powierzchni czerpni. W tym przypadku wynosi ona ok. 1,65 m2.

•	Ponieważ zaleca się stosowanie możliwie największej powierzchni czerpni (niebieska strzałka 
sugeruje kierunek doboru – od największej do najmniejszej) uzyskujemy przedziały powierzchni 
czerpni: 
Powierzchnia najbardziej optymalna (zielone pole) – od 1,65 m2 do 2,48 m2 
– przedział od największego pola powierzchni czerpni 2000 x 2000 mm – 2,48 m2, do czerpni 
o powierzchni nie mniejszej od 1,65 m22, tutaj 1400 x 2000 mm – 1,74 m2 
Powierzchnia dopuszczalna (żółte pole) – od 1,65 m2 do 0,83 m2 
– Nie zaleca się stosowania czerpni poniżej punktu wynikającego z przecięcia 
wartości przepływu Q i czerwonej ukośnej linii (V = 10 m/s). Dobór takiej czepni 
wiąże się z przepływem powietrza z prędkościami średnimi większymi od 10 
m/s, a więc ze zwiększonym hałasem oraz zasysaniem zanieczyszczeń.

•	Z załączonej tabeli możemy dobrać czerpnie zakreślając uprzednio wyznaczone przedziały wielkości. 

Zaleca sie dobór mo liwie najwiekszej powierzchni czynnej czerpni.
Powierzchnia czynna jest to różnica całkowitej powierzchni czerpni pomniejszona o powierzchnie  
aluzji i/lub kratek ochronnych.

Zmieniona grafika wykresu i opisy na wykresie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zmieniony tekst 
Zaleca si dobór moliwie najwikszej powierzchni czynnej czerpni. 
Powierzchnia czynna jest to rónica całkowitej powierzchni czerpni pomniejszona o powierzchni aluzji i/lub 
kratek ochronnych. 
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Przelicznik średnic znamionowych

DN caL DiN isO METr DiN11850

6 1/8” 10,0 mm

8 1/4” 13,5 mm

10 3/8” 14,0 mm 17,2 mm 12,0 mm 12,0 mm

15 1/2” 20,0 mm 21,3 mm 18,0 mm 18,0 mm

20 3/4” 25,0 mm 26,9 mm 23,0 mm 22,0 mm

25 1” 30,0 mm 33,7 mm 28,0 mm 28,0 mm

32 1 1/4” 38,0 mm 42,4 mm 35,0 mm 34,0 mm

40 1 1/2” 44,0 mm 48,4 mm 43,0 mm 40,0 mm

50 2” 57,0 mm 60,3 mm 54,0 mm 52,0 mm

65 2,5” 76,1 mm 76,1 mm 69,0 mm 70,0 mm

80 3” 88,9 mm 88,9 mm 84,0 mm 85,0 mm

Średnica 
dyszy  
(mm)

ciśnienie manometryczne w dyszy (bar) 

1,18 2,6 3,4 4,12 4,8 5,5 6,2 6,9 

zużycie powietrza 

m3/min m3/h m3/min m3/h m3/min m3/h m3/min m3/h m3/min m3/h m3/min m3/h m3/min m3/h m3/min m3/h

3,0 0,22 13,2 0,28 16,8 0,32 19,2 0,37 22,2 0,42 25,2 0,48 28,8 0,52 31,2 0,57 34,2

4,5 0,5 30,0 0,62 37,2 0,73 44,8 0,84 50,4 0,92 55,2 1,06 63,6 1,15 69,0 1,26 75,6

6,0 0,95 57,0 1,15 69,0 1,31 78,6 1,51 90,6 1,71 103,0 1,9 114,0 2,08 125,0 2,27 1360

8,0 1,48 88,8 1,82 109,0 2,16 130,0 2,5 150,0 2,83 170,0 3,16 190,0 3,53 212,0 3,84 230,0

9,5 2,21 127,0 2,54 152,0 3,02 181,0 3,53 212,0 4,00 240,0 4,5 270,0 4,85 291,0 5,5 330,0

11,0 2,8 168,0 3,48 209,0 4,12 247,0 4,76 285,0 5,44 326,0 6,09 365,0 6,73 403,0 7,11 427,0

12,5 3,84 230,0 4,62 277,0 5,46 328,0 6,28 376,0 7,06 423,0 7,85 471,0 8,65 519,0 9,46 567,0

Tabela doboru średnicy dysz 
piaskujących
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Stopień ochrony IP (Index of Protection)

Stopień ochrony IP określa stopień zabezpieczenia obudowy urządzenia elektrycznego przed 
szkodliwym działaniem zewnętrznych czynników, takich jak cząstki stałe (pył) i woda.
Jest on dokładnie zdefiniowany przez normę PN-EN 60034-5:2004/A1:2007 (data ustanowienia 
31 stycznia 2007) o tytule „Maszyny elektryczne wirujące – Część 5: Stopnie ochrony zapewniane 
przez rozwiązania konstrukcyjne maszyn elektrycznych wirujących (kod IP) – Klasyfikacja”
Właściwy sposób zapisu indeksu to IPXX, gdzie pierwsza cyfra X oznacza stopień ochrony przed 
cząstkami stałymi, druga cyfra X – stopień ochrony przed wodą.

Przykład:
Urządzenie o stopniu ochrony IP 55
iP: wskaźnik ochrony (Index of Protection)
5: urządzenie zabezpieczone przed dostępem pyłu i przypadkowym dotknięciem 
  Rezultat testu: nie wykryto cząstek pyłu w ilościach niebezpiecznych, nie występuje ryzyko 

bezpośredniego kontaktu z częściami wirującymi. Czas trwania testu – 2 godziny (wynik testu: brak 
stwierdzonej obecności cząstek talku, które niekorzystnie mogłyby wpłynąć na pracę silnika)

5:  urządzenie zabezpieczone przed strumieniami wody płynącymi ze wszystkich kierunków z odległości 
3 m, przepływ strumienia 12,5 l/min, ciśnienie strumienia 0,3 bar.

 Czas trwania testu 3 min (rezultat testu: brak uszkodzeń spowodowanych wodą)

Pierwsza cyfra:
ochrona przed cząstkami stałymi

Druga cyfra:
ochrona przed wodą

iP Test Definicja iP Test Definicja
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Brak ochrony

Ochrona przed cząstkami 
większymi niż 50 mm  
(np. przed przypadkowym
dotknięciem dłonią)

Ochrona przed cząstkami 
większymi niż 12 mm  
(np. przed przypadkowym
dotknięciem palcem)

Ochrona przed cząstkami 
większymi niż 2,5 mm (np. przed 
przypadkowym dotknięciem 
narzędziem, grubym drutem)

Ochrona przed cząstkami 
większymi niż 1 mm (np. przed
przypadkowym dotknięciem małym
narzędziem, cienkim drutem)

Ochrona przed cząstkami kurzu i pyłu  
(brak możliwości przedostania się 
do wewnątrz obudowy jakichkolwiek 
niepożądanych czastek)

Brak ochrony

Ochrona przed
pionowo padającym
strumieniem wody

Ochrona przed strumieniem wody
padającym pod kątem do 15° 
w stosunku do pionu

Ochrona przed strumieniem wody
padającym pod kątem do 60° 
w stosunku do pionu

Ochrona przed cząstkami wody
rozpryskującymi się  
we wszystkich kierunkach

Ochrona przed ukierunkowanymi
strumieniami wody padającymi  
ze wszystkich kierunków

Ochrona przed ukierunkowanymi
bardzo silnymi strumieniami  
wody padającymi ze wszystkich 
kierunków

Ochrona przed zanurzeniem  
do głębokości od 0,15 do 1 m

Ochrona przed większym
zanurzeniem, do głębokości … m
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Pomiary rozchodu sprężonego powietrza 
- MeBox

ile można zaoszczędzić na sprężonym powietrzu?

Mamy przyjemność zaoferować Państwu wykonanie 
profesjonalnych pomiarów rozchodu sprężonego 
powietrza. Pomiary wykonywane są przyrządem 
Atlas Copco MeBox. Pomiary rozchodu sprężonego 
powietrza trwają tylko kilka dni i nie wymagają ze strony 
Państwa żadnych przygotowań – podłączenie MeBox 
nie wymaga wykonania ani dodatkowych połączeń na 
sieci sprężonego powietrza ani też żadnych przerw 
w dostawie powietrza. Przyrząd pomiarowy Atlas Copco 
MeBox instalowany jest w pomieszczeniu sprężarkowni 
nie zakłócając normalnej pracy sprężarek.

Możliwość wykonania symulacji komputerowych stanowi 
o szczególnej przydatności i wyjątkowości tej metody. 
Co więcej, przez najefektywniejszą konfigurację 
rozumiemy nie tylko dobór ilości i wielkości sprężarek, 
ale również ustalenie najkorzystniejszych nastaw 
ciśnieniowych. 
Dzięki temu można dobrać optymalnie sprężarkę 
i uniknąć jej przewymiarowania.

Wynikiem pomiarów jest opracowanie, które pozwala 
Państwu na określenie:
•	Łącznego zużycia energii elektrycznej w dociążeniu
•	Łącznego zużycia energii elektrycznej w odciążeniu
•	Wykonanie analizy zmienności zapotrzebowania
•	Optymalizację układu pracy sprężarek
•	Dobór optymalnych nastaw ciśnienia
•	Wykonanie analizy techniczno-

ekonomicznej pracy sprężarkowni

Każde obniżenie ciśnienia sprężania o 1 bar  
powoduje oszczędności energetyczne rzędu 6–7%

Straty w czasie odciążania i wydmuchów

czas

StAn ROBOCZy SPRężARKI PRACująCEj W SyStEMIE  
„PEłnE DOCIążEnIE – BRAK DOCIążEnIA”
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Jedną z usług, jaką firma Atlas Copco świadczy klientom 
jest tzw. audyt sieci sprężonego powietrza.
Częścią składową ww. audytu jest m.in. detekcja 
nieszczelności instalacji powietrznej.
Nieszczelności można wykrywać na wiele sposobów, 
mniej lub bardziej profesjonalnych. Jedną z bardziej 
zaawansowanych metod ułatwiających ocenić stan 
szczelności instalacji pneumatycznej jest wykorzystanie 
ultradźwiękowego detektora SDT 170.

Jest to urządzenie, które skierowane za pomocą punktu 
świetlnego lasera na potencjalne źródło nieszczelności 
rejestruje sygnał ultradźwiękowy, jaki emituje wyciekające 
powietrze, a następnie przetwarza je na słyszalny przez 
ludzkie ucho dźwięk.
Sygnał odbierany jest przy pomocy specjalnego 
mikrofonu kierunkowego wyposażonego dodatkowo 
w antenę paraboliczną.
Zarejestrowany wynik jest obserwowany jako dźwięk 
emitowany w słuchawkach lub głośniku zewnętrznym 
oraz równolegle, jako wartość numeryczna na 
wyświetlaczu detektora.

Ultradźwiękowa lokalizacja nieszczelności  
– ULTrASONIC DETECTOr SDT 170

Fale ultradźwiękowe są to dźwięki niesłyszalne przez ludzkie 
ucho (częstotliwość >20 kHz). Aby móc je wykryć i zarejestrować 
niezbędne jest urządzenie (np. SDT170), które odbiera takie pasmo 
częstotliwości, a następnie przetwarza je na dźwięki słyszalne dla 
ludzkiego ucha – oczywiście po odpowiednim wzmocnieniu sygnału.
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Pokazowa przyczepa VSD (technologia 
VSD – Variable Speed Drive)

Pokazowa przyczepa VSD to kompletna stacja 
sprężonego powietrza wyposażona w najnowszej 
generacji sprężarkę VSD - sprężarkę o zmiennej 
prędkości obrotowej oraz:
•	Zbiornik powietrza sprężonego
•	Separator kondensatu
•	Zbiornik kondensatu
•	Zestaw elastycznych węży ciśnieniowych 

typu Mantex  wraz z szybkozłączami
•	Skrzynkę podłączenia elektrycznego wraz z licznikiem 

poboru energii oraz kablami elektrycznymi
•	Zestaw podstawowych narzędzi

W Polsce przyczepa jest zarejestrowana, dopuszczona 
do ruchu, ubezpieczona i zatwierdzona przez UDT (Urząd 
Dozoru Technicznego).

Obecnie, sprężarki Atlas Copco o zmiennej wydajności 
(dostosowujące swoją wydajność do aktualnego 
rozchodu sprężonego powietrza) stanowią już VI 
generację tego typu urządzeń na rynku. Typowy przemysł 
już dawno przekonał się do korzyści, jakie zapewnia 
stosowanie sprężarek o zmiennej wydajności.

Atlas Copco posiada szeroką ofertę tego typu sprężarek 
– również ofertę dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Aby umożliwić klientom bezpośrednie zapoznanie się 
z technologią VSD zaprojektowaliśmy i zbudowaliśmy 
specjalną przyczepę ekspozycyjną – „zapytaj mnie 
o VSD”.

Przyczepa ta stanowi w pełni funkcjonalną sprężarkownię 
„na kołach”. Wystarczy podłączyć energię elektryczną, 
podłączyć się do sieci sprężonego powietrza i już można 
przetestować działanie sprężarki VSD.

Po dużym edukacyjno-prezentacyjno-ekonomicznym 
sukcesie pierwszej przyczepy obecnie mamy do 
dyspozycji koleją jej wersję. 

Zalety z posiadania przyczepy z zabudowaną sprężarka 
VSD to:
•	promocja energooszczędnego rozwiązania
•	możliwość szybkiej dostawy w dowolne miejsce
•	szybkie przygotowanie do pracy
•	promocja marki Atlas Copco

Duża funkcjonalność przyjętego rozwiązania 
technicznego pozwala na bardzo szerokie zastosowanie. 
Wykorzystujemy możliwości przyczepy na wiele 
sposobów. Z pomocą przyczepy możemy podjąć 
następujące działania:
•	wykorzystać „przewoźną sprężarkownię” jako 

awaryjne zasilanie w sprężone powietrze
•	w przypadku pilnej konieczności szybko dostarczyć 

zastępczą sprężarkę na czas dostawy
•	wykorzystać możliwość zainstalowania jej 

w celu przeprowadzenia testu wydajności 
zapotrzebowania na sprężone powietrze oraz 
do analizy potencjalnych oszczędności

•	zaprezentować rozwiązanie podczas 
prezentacji, targów, pokazów

•	w czasie szkoleń dla klientów 
i dystrybutorów obserwować sprężarkę 
VSD bezpośrednio podczas pracy.
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Leksykon terminów pneumatyki

Atmosfera techniczna (at)
Jednostka ciśnienia przyjęta w zastosowaniach 
technicznych. Jest to ciśnienie wywołane ciężarem słupa 
rtęci o wysokości 736 mm, lub słupa wody o wysokości 
10 m o podstawie 1 cm². Ciężar takiego słupa wynosi 1 kG.
1 at = 1 kG / cm² = 10 000 mm H2O = 736 mm słupa rtęci

Atmosferyczny punkt rosy
Temperatura (°C) poniżej której następuje wykroplenie się 
wody z powietrza po tym jak powietrze jest z powrotem 
rozprężone do atmosfery. 

bar (bar)
Jednostka ciśnienia stosowana w technice płynów. Jest 
to ciśnienie wywołane ciężarem słupa rtęci o wysokości 
750 mm działającym na powierzchnię 1 cm²
1 bar = 1,02 at = 1,02 kG / cm²

Ciśnieniowy punkt rosy
Temperatura (°C), poniżej której następuje wykroplenie 
wody z powietrza przy określonym ciśnieniu, do którego 
powietrze jest sprężone. Termin ciśnieniowy punkt 
rosy używany jest w celu opisania zawartości wody 
w sprężonym powietrzu.
Przykład: powietrze o ciśnieniu 7 bar(e) o ciśnieniowym 
punkcie rosy -40°C zawiera 0,01 g wilgoci na m³ powietrza.

Chłodnica końcowa
Chłodnica końcowa to wymiennik ciepła, który chłodzi 
gorące sprężone powietrze doprowadzając do skroplenia 
wody, która inaczej skropliłaby się w układzie rur. 
Chłodnica chłodzona jest wodą lub powietrzem, zwykle 
wyposażona w separator wody z automatycznym 
spustem. Powinna być montowana za sprężarką. 80 - 
90% wody powstałej ze skroplenia pary jest gromadzone 
w separatorze wody chłodnicy końcowej. Temperatura 
sprężonego powietrza po chłodnicy końcowej jest 
wyższa od temperatury czynnika chłodzącego od kilku 
do kilkunastu stopni zależnie od typu i konstrukcji.

Ciśnienie powietrza atmosferycznego
Siła z jaką powietrze atmosferyczne działa na jednostkę 
powierzchni. Siła ta jest uzależniona od wysokości 
położenia danego miejsca terenu ponad poziomem 
morza oraz warunków meteorologicznych. Przeciętnie 
na poziomie morza powietrze atmosferyczne swoim 
ciężarem naciska na każdy cm² powierzchni z taką samą 
siłą jaką wywiera ciężar słupa rtęci o wysokości 760 mm 
i podstawie 1 cm². 

Ciśnienie absolutne (a)
rzeczywiste, całkowite ciśnienie powietrza zawartego 
w określonym zbiorniku. Jest to ciśnienie odniesione 
do próżni absolutnej czyli uwzględniające ciśnienie 
atmosferyczne. Ciśnienie absolutne może być 
w stosunku do ciśnienia atmosferycznego równe, 

mniejsze lub większe. W przypadku gdy jest ono wyższe 
– w zbiorniku panuje nadciśnienie. Gdy jest ono niższe – 
w zbiorniku panuje podciśnienie.

Ciśnienie efektywne (e)
Ciśnienie gazu odniesione do ciśnienia atmosferycznego.

Ciśnienie pracy
Ciśnienie, przy którym pracuje dany element, zespół czy 
układ pneumatyczny w konkretnym zastosowaniu. 

Dmuchawa
Urządzenie sprężające powietrze, w którym ciśnienie 
pracy z reguły nie przekracza 1 bar(e).  
Wykorzystywane jest głównie w układach do transportu 
materiałów sypkich (np. zboża w elewatorach), 
napowietrzania ścieków w oczyszczalniach, chłodzenia, 
a także wytwarzania niewielkiej próżni.

Dysza
Element służący do zwiększenia prędkości gazu przy 
obniżeniu ciśnienia powietrza w instalacji. 

elektronikon
Elektroniczny system sterowania i regulacji stosowany 
w sprężarkach i osuszaczach firmy Atlas Copco. 
Zarządza i monitoruje podstawowe parametry pracy 
urządzeń, powiadamia o stanach alarmowych oraz 
konieczności wykonania obsługi serwisowej.

Filtr sprężonego powietrza
Element, którego zadaniem jest zatrzymywanie 
cząstek zanieczyszczeń (cząstek stałych, pyłów, 
resztek oleju) o określonej wielkości, znajdujących się 
w przepływającym przez niego sprężonym powietrzu. 

Filtry sprężonego powietrza Atlas Copco DD, 
PD, DDp, PDp, QD:
Filtry eliminujące zanieczyszczenia ze sprężonego  
powietrza przy minimalnym spadku ciśnienia. 
•	Typ DD – filtry koalescencyjne, zapewniają ochronę 

podstawową, usuwają wodę i aerozole oleju do 
0,1 mg/m3, oraz wszelkie zanieczyszczenia stałe 
o rozmiarach cząstek powyżej 1 mikrona.

•	Typ DDp – filtry mechaniczne, chroniące przed 
pyłem, usuwają cząstki stałe powyżej 1 mikrona.

•	Typ PD – precyzyjne filtry koalescencyjne, 
usuwają wodę i aerozole oleju do 0,01 mg/
m3, oraz wszelkie zanieczyszczenia stałe 
o rozmiarach cząstek powyżej 0,01 mikrona.

•	Typ PDp – filtry mechaniczne, chroniące przed pyłem, 
usuwają cząstki stałe powyżej 0,01 mikrona.

•	Typ QD – absorpcyjne filtry na bazie węgla 
aktywnego – usuwają opary oleju i lotne 
węglowodory. Zapewniają bezwonne powietrze 
o szczątkowej zawartości oleju do 0,003 mg/m3. 
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Filtracyjny wkład
Część filtra wykonująca właściwe zadanie filtrowania. 
Zazwyczaj wykonany jako wkład łatwo wymienialny, 
jednorazowego użytku.

generator azotu
Stacjonarne lub mobilne urządzenie do wytwarzania 
azotu ze sprężonego powietrza. Stanowi ono alternatywę 
dla azotu dostarczanego w butlach ciśnieniowych, 
cysternach lub rurociągiem.

generator azotu membranowy Atlas Copco
Generatory produkujące azot przy wykorzystaniu 
procesu membranowej separacji powietrza. Technologia 
membranowa pozwala na wytwarzanie azotu o czystości 
pomiędzy 95 a 99,5% i przepływach do 500 Nm3/h.

hałas (ciśnienie akustyczne)
Ciśnienie powodowane rozchodzeniem się drgań 
akustycznych. Wyraża się różnicą pomiędzy ciśnieniem 
panującym w ośrodku w momencie rozchodzenia się fal 
akustycznych a ciśnieniem statycznym (pozbawionym fal 
akustycznych). 

Klasa czystości
Jest to umowne oznaczenie cyfrowe, zawierające 
informacje o stężeniu trzech głównych rodzajów 
zanieczyszczeń: cząsteczek stałych, wody i oleju 
w sprężonym powietrzu (patrz tabela).
Stosowane oznaczenie, wg ISO 8573-1, składa się 
z trzech cyfr, które określają:
•	klasę zanieczyszczeń substancjami stałymi
•	klasę zawodnienia
•	klasę zaolejenia

Klasa zanieczyszczeń substancjami stałymi
Oznaczenie cyfrowe określające graniczne stężenie 
cząstek zanieczyszczeń stałych, ustalone dla 
poszczególnych stopni (skali rozmiarów cząstek), 
w określonych warunkach.

Klasa zaolejenia
Oznaczenie cyfrowe określające graniczne stężenie oleju 
w sprężonym powietrzu, w danych warunkach. 

Klasa zawodnienia
Oznaczenie cyfrowe określające najwyższą wartość 
punktu rosy przy rzeczywistym ciśnieniu sprężonego 
powietrza. 

Kondensat olejowy
Kondensat olejowy jest agresywną mieszaniną wody, 
oleju i cząstek stałych. Jest to produkt uboczny procesu 
wytwarzania i uzdatniania sprężonego powietrza. 
Substancja niezwykle szkodliwa dla środowiska 
naturalnego wymagająca odpowiedniego uzdatnienia 
przed odprowadzeniem do kanalizacji.

manometr
Przyrząd do pomiaru ciśnienia. Wskazuje różnicę ciśnień 
lub ciśnienie w odniesieniu do próżni.

odzysk energii w sprężarkach
Nawet do 90% energii elektrycznej wykorzystywanej 
do sprężania powietrza jest przekształcane w ciepło. 
Przy pomocy zintegrowanych systemów odzyskiwania 
energii Atlas Copco można odzyskać ok. 75% tej energii 
w postaci gorącego powietrza lub gorącej wody nie 
obniżając przy tym parametrów roboczych sprężarki. 
Wykorzystując w efektywny sposób odzyskaną energię 
uzyskuje się znaczne oszczędności kosztów i wysoką 
stopę zwrotu z inwestycji.

osuszacz powietrza
Element wykorzystywany do usuwania wody w postaci 
pary wodnej ze sprężonego powietrza.

osuszacz absorpcyjny
Osuszacz wykorzystujący własności absorpcyjnych 
substancji higroskopijnych do zmniejszenia wilgotności 
powietrza. Substancje te reagują z parą wodną 
i w postaci wodnego roztworu są odprowadzane 
z powietrza. Osuszacze te umożliwiają osiągnięcie 
ciśnieniowego punktu rosy -15°C.

osuszacz adsorpcyjny
Osuszacz wychwytujący wilgoć ze sprężonego powietrza 
przy wykorzystaniu zjawiska adsorpcji. Adsorpcja 
to gromadzenie się na powierzchni ciała stałego 
(adsorbentu) gazu lub płynu. Jeżeli siła przyciągania 

kLasy czysTOŚci isO 8573-1 (ED 3) 2010 

klasa czystości 

cząsteczki stałe Woda Olej

Maksymalna ilość cząsteczek na m³ Maksymalny 
ciśnieniowy punkt rosy Maksymalne stężenie 

0,1–0,5 mikrona 0,5–1 mikrona 1–5 mikronów °c mg / m³ 

0 bardziej rygorystyczna niż klasa 1, określana przez użytkownika lub producenta urządzeń 

1 20 000  400 10 -70 0,01 

2 400 000 6000 100 -40 0,1 

3 nie określono 90 000 1000 -20 1 

4 nie określono nie określono 10 000 3 5 

5 nie określono nie określono 100 000 7 nie określono 

6 koncentracja cząsteczek: 1–5 mg / m³ 10 nie określono 

przykład: 
Wymagane klasy czystości dla powietrza akP i a: 1. 2. 1 
Zanieczyszczenie substancjami stałymi: maksymalnie 20 000 cząsteczek o wielkości od 0,1 do 0,5 mikrona 

Zawodnienie: ciśnieniowy punkt rosy -40°c 
Zaolejenie: maksymalnie 0,01 mg / m³ 
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cząsteczek adsorbentu jest wystarczająco duża, by 
pokonać energię własną obcej cząsteczki, to cząsteczka 
ta przyczepia się do jego powierzchni. Występowanie 
sił adsorpcji jest związane z dążeniem układu wilgoć–
adsorbent do stanu fizycznego o najniższej energii. 
Uwalnia się przy tym energia cieplna, która musi 
być odprowadzona. Wykorzystanie tego zjawiska 
w osuszaczach adsorpcyjnych umożliwia osiąganie 
bardzo niskich wartości temperatury ciśnieniowego 
punktu rosy, do -70ºC.

osuszacz ziębniczy
Osuszacz, w którym wilgotność powietrza zmniejsza 
się przez chłodzenie powietrza w obiegu chłodzącym 
wyposażonym w sprężarkę chłodniczą i wymiennik 
ciepła.

osuszacz ziębniczy Atlas Copco typu FX
Osuszacz ziębniczy sprężonego powietrza pozwalający 
na osiągnięcie ciśnieniowego punktu rosy +3°C. oferują 
proste i efektywne kosztowo rozwiązanie problemu 
wilgoci w sprężonym powietrzu.

Pneumatyka
Nauka, będąca działem inżynierii mechanicznej, 
zajmująca się konstruowaniem i praktycznym 
wykorzystaniem urządzeń, w których przekazywanie 
energii i sterowanie realizowane jest za pomocą 
sprężonego powietrza (bądź innego gazu o podobnych 
właściwościach) jako czynnika roboczego.

Pompa próżniowa
Urządzenie służące do usuwania gazów z zamkniętej 
objętości i pozwalające uzyskiwać próżnię.

Próżnia
Obszar wypełniony gazem o ciśnieniu niższym od 
atmosferycznego. W próżni absolutnej obszar przestrzeni 
jest pozbawiony cząstek materialnych.

Separator kondensatu
Wydzielanie się kondensatu jest nieodłącznym 
zjawiskiem przy wytwarzaniu sprężonego powietrza. 
Kondensat olejowy składa się najczęściej z 99% wody 
i z 1% oleju. Zgodnie z obowiązującymi przepisami 
nie oczyszczony z oleju kondensat nie może być 
odprowadzony do kanalizacji. Separator kondensatu 
usuwa olej z kondensatu i jednocześnie nie obniża 
wydajności instalacji, gdyż podczas procesu usuwania 
kondensatu nie następują żadne straty powietrza.

Separator wodno-olejowy Atlas Copco oSC
Separatory wodno-olejowe typu OSC to nowoczesne 
urządzenia służące do separacji oleju z wody. Urządzenie 
posiada wielostopniową filtrację z zastosowaniem 
zarówno filtrów oleofilnych jak i węglowych. Po 
odseparowaniu olej gromadzony jest we wkładach 
separatora, a oczyszczona z oleju woda może być 
odprowadzona bezpośrednio do kanalizacji.

Separator oleju
Urządzenie usuwające niepożądany w czynniku  
roboczym olej o określonej wielkości cząstek. 
W pneumatyce może to być cyklon lub filtr ze specjalnym 
wkładem, czasami umieszczany w zespole sprężarki, 
za chłodnica końcową. Zazwyczaj jest to zbiornik 
separujący olej od powietrza umieszczony tuż za 
elementem sprężającym.

Separator wody 
Separatory wody sprężonego powietrza usuwają 
skroploną wodę, emulsję (skroplony kondensat wodno 
olejowy) z  instalacji sprężonego powietrza. Instalowane 
są w przewodach, rurociągach i sieciach sprężonego 
powietrza oraz w urządzeniach i odbiornikach 
sprężonego powietrza (sprężarki, osuszacze, filtry 
sprężonego powietrza, zbiorniki powietrza, zbiorcze 
przewody doprowadzające powietrze, linie produkcyjne, 
obrabiarki CNC).

Separator wody Atlas Copco typu wSD
Cyklonowe separatory wody typu WSD to urządzenia 
charakteryzujące się bardzo wysoką efektywnością 
separacji skroplonej wody i kondensatu ze sprężonego 
powietrza na zasadzie odwirowywania. Separator 
wprawia w ruch wirowy sprężone powietrze a działanie 
siły odśrodkowej powoduje, iż skroplony kondensat 
zostaje odseparowany.

Spadek ciśnienia
różnica ciśnień na wejściu i wyjściu elementu (układu), 
mierzona w określonych warunkach

Sprężarka
Sprężarka jest to maszyna robocza, która dostarcza 
powietrze (lub inny gaz) o ciśnieniu podwyższonym 
w stosunku do ciśnienia początkowego. 

Sprężarka bezolejowa
Sprężarka, w której sprężany gaz (np. powietrze) nie ma 
kontaktu z olejem smarującym lub chłodzącym. 

Sprężarka spiralna
Sprężarka wyporowa, w której komorą sprężania jest 
przestrzeń pomiędzy dwoma elementami, w kształcie 
luźnej spiralnej wstęgi, umieszczonymi jeden w drugim, 
oraz bocznymi, płaskimi ścianami korpusu.
Jeden z elementów spiralnych pozostaje nieruchomy, 
drugi natomiast wykonuje mimośrodowe oscylacje, tak 
że miejsce zetknięcia wstęg przesuwa się zmniejszając 
cyklicznie objętość komory sprężania.

Sprężarka śrubowa
Sprężarka wyporowa, której komora sprężania jest 
przestrzenią utworzoną pomiędzy dwoma zazębiającymi 
się wirnikami w kształcie śruby i wewnętrzną ścianą 
korpusu. W miarę obrotu wirników komora sprężania 
zostaje w pierwszej kolejności odcięta od otworu 
wlotowego w korpusie, a następnie miejsce zetknięcia 
wirników przemieszcza się wzdłuż ich osi zmniejszając 
w ten sposób objętość komory sprężania, aż do 
momentu połączenia się jej z wylotem.
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Sprężarka śrubowa z wtryskiem płynu (oleju)
Sprężarka śrubowa z wtryskiem płynu jest chłodzona 
i smarowana przez płyn, który jest wtryskiwany do 
komory sprężania, a często także do łożysk sprężarki. 
Płyn ma schładzać i smarować element sprężający 
i zmniejszać przecieki w kierunku wlotu. Dzisiaj 
najczęściej stosowanym płynem jest olej, który ma dobre 
właściwości smarne. Jednakże stosowane są także inne 
płyny np. woda.

Sprężarka śrubowa Atlas Copco typu gA 
Wyporowa sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju do 
zastosowań przemysłowych. Charakteryzuje się wiodącą 
na rynku wydajnością i niezawodnością. Posiada system 
sterowania Elektronikon® oraz możliwość zastosowania 
szeregu opcji umożliwiających jej dostosowanie do 
indywidualnych potrzeb klienta.

Sprężarka śrubowa Atlas Copco typu gX
Wyporowa sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju 
do małych i średnich firm. Dzięki swej kompaktowej 
konstrukcji stanowi idealne rozwiązanie dla 
użytkowników dysponujących ograniczoną powierzchnią 
przeznaczoną na instalacje sprężarki. Wytwarzana 
również w wersji z wbudowanym osuszaczem powietrza.

Sprężarka śrubowa Atlas Copco FF (Full 
Feature)
Wyporowa sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju lub 
bezolejowa wyposażona w zintegrowany osuszacz 
ziębniczy lub adsorpcyjny. Tego typu rozwiązanie 
pozwala na znaczące zmniejszenie powierzchni 
zajmowanej przez system sprężonego powietrza.

Sprężarka śrubowa Atlas Copco VSD (Variable 
Speed Drive)
Wyporowa sprężarka śrubowa z wtryskiem oleju lub 
bezolejowa wyposażona w system zmiennej prędkości 
napędu. Dostosowuje on wydatek sprężarki do 
zmian charakterystyki rozbioru powietrza. Pozwala 
na zaoszczędzenie do 30% energii w porównaniu do 
tradycyjnych sprężarek ze stałą prędkością napędu.

Sprężarka tłokowa
Sprężarka wyporowa, w której zmiana objętości komory 
sprężania następuje w wyniku przemieszczania się 
sztywnego elementu (tłoka), który stanowi jedną ze ścian 
komory i szczelnie przylega do ścian sąsiednich. Tłok 
najczęściej ma kształt walca, napędzany jest przez układ 
korbowy i wykonuje prostoliniowe ruchy postępowo- 
-zwrotne.

Sprężarka wyporowa
Cechą charakterystyczną sprężarek wyporowych jest 
stała początkowa objętość powietrza lub gazu znajdująca 
się w zamkniętej przestrzeni i zwiększanie ciśnienia na 
skutek zmniejszania tej przestrzeni. Pompka rowerowa 
jest najprostszym przykładem sprężarki wyporowej, 
gdzie powietrze jest zasysane do cylindra i sprężane 
przez poruszający się tłok.

Sprężarka zębata
Element sprężający w sprężarkach zębatych składa 
się z dwóch wirników w kształcie zębów zamkniętych 
w obudowie, które obracają się w przeciwnych 
kierunkach w komorze sprężania wypierając powietrze 
spomiędzy siebie.

Spust kondensatu
Urządzenie służące do odprowadzania kondensatu 
wytworzonego podczas produkcji i uzdatniania 
sprężonego powietrza.
Spust kondensatu sterowany elektronicznie 
Atlas Copco typu ewD
Elektroniczne spusty kondensatu typu EWD to 
bezpieczne, niezawodne i ekonomiczne zarządzanie 
kondensatem. Inteligentny system spustowy umożliwia 
monitorowanie ilości wykroplonego kondensatu dzięki 
czujnikom poziomu cieczy i usuwanie go tylko w razie 
potrzeby, co pozwala uniknąć strat sprężonego powietrza 
i wpływa na znaczną oszczędność zużycia energii. 
Zastosowany układ sterowania przejmuje zadanie 
nadzoru i daje sygnały o stanach alarmowych.

Spust kondensatu automatyczny Atlas Copco 
typu wD
Spusty kondensatu typu WD zapewniają automatyczne 
odprowadzenie kondensatu, który gromadzi się w sieci 
sprężonego powietrza. Przeznaczone są do montażu 
w najniższych miejscach tej sieci gdzie zbiera się  
kondensat.

Sterowanie sprężarek odciążenie / dociążenie
Najbardziej popularny system sterowania sprężarkami. 
Polega na regulacji pracy urządzenia za pomocą zaworu 
odciążającego, który zamyka lub otwiera zawór  
ssący w zależności od zapotrzebowania na sprężone 
powietrze.

Uzdatnianie sprężonego powietrza
Powietrze atmosferyczne zasysane przez sprężarkę 
zawiera zanieczyszczenia stałe oraz wodę. również 
sprężarka stanowi źródło zanieczyszczeń (olej, produkty 
zużycia). Zatem po sprężeniu, do instalacji przepływa 
powietrze zawierające parę wodną, pyły, pary oleju 
i niewielkie ilości agresywnych gazów. Sprężone 
powietrze po opuszczeniu sprężarki jest na tyle gorące, 
że w zetknięciu ze znacznie niższą temperatura otoczenia 
wytrąca się z niego kondensat powodujący korozję 
rurociągów i zainstalowanych urządzeń. Uzdatnienie 
sprężonego powietrza to jego schłodzenie, osuszenie, 
odpylenie i odolejenie. W tym celu stosuje się różne 
rozwiązania, dobrane do indywidualnych potrzeb 
użytkowników, oparte na takich urządzeniach jak: 
chłodnice końcowe, osuszacze ziębnicze, osuszacze 
adsorpcyjne, filtry powietrza, separatory cyklonowe, 
separatory oleju z wody, spusty kondensatu.

wilgotność względna
Wilgotność względna jest definiowana jako stosunek 
rzeczywistej zawartości wody w powietrzu do ilości 
wody, która jest możliwa do utrzymania przy danej 
temperaturze.
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zawór bezpieczeństwa
Zawór zabezpieczający układ pneumatyczny przed 
wzrostem ciśnienia do niebezpiecznego poziomu, 
nie dopuszcza do przekroczenia określonej wartości 
przez odprowadzenie nadmiaru czynnika do atmosfery 
po przekroczeniu ciśnienia dopuszczalnego.

zbiornik sprężonego powietrza
Zbiornik przeznaczony do magazynowania powietrza 
lub gazu pod ciśnieniem.
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Słownik terminów serwisowych

Air/oil filter kit – zestaw filtrów

oil separator kit – zestaw serwisowy separatora oleju

Preventive maintenance kit – zestaw przeglądowy

wSD kit – zestaw serwisowy odwadniacza

electronic drain kit – elektroniczny spust kondensatu

minimum pressure valve kit – zestaw serwisowy 
zaworu minimalnego ciśnienia

Unloading valve kit – zestaw serwisowy zaworu 
odciążenia

Scavenge line kit – zestaw serwisowy linii odsysania

Thermostatic valve kit – zestaw serwisowy termostatu

oil stop/check valve kit – zestaw serwisowy zaworu 
wtrysku

motor overhaul – zestaw serwisowy silnika

element mount kit – zestaw montażowy elementu

non return valve kit – zestaw serwisowy zaworu 
zwrotnego

Shaft seal kit – zestaw uszczelniający wału

V-belt set – zestaw pasków klinowych

Service stage – element sprężający

bolt – śruba

Damper – poduszka amortyzująca

Safety valve – zawór bezpieczeństwa

Air receiver – zbiornik powietrza

Seal – uszczelnienie

gasket – uszczelka 

Cooler – chłodnica

Fan assembly – wentylator kompletny

Dryer – osuszacz

relay – przekaźnik

Connector – złączka

Contactor – stycznik
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Najlepsze rozwiązania dla Twojej firmy

KATALOG 
• SPRĘŻARKI ŚRUBOWE DO 30kW 

•  URZĄDZENIA DO UZDATNIANIA SPRĘŻONEGO POWIETRZA

•  MEMBRANOWE GENERATORY AZOTU

www.atlascopco.pl


