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Atlas Copco'nun 
çığır açan yeni 
kompresörü
Atlas Copco GA 37-110 VSD+ sadece 
çığır açan yeni bir kompresör serisi 
değil, aynı zamanda işletme açısından 
bir dönüşüm anlamına geliyor. En zorlu 
koşullarda bile enerji maliyetlerinizi 
ortalama %50 azaltıyor ve çalışma 
süresini en üst düzeye çıkarıyor. 
Bu yeni performans seviyesinin 
gücünün kaynakları: Atlas Copco'nun 
Değişken Hızlı Ünitesi, güçlü bir 
dahili sabit mıknatıslı motor ve kendi 
geliştirdiğimiz Neos invertör. Kompakt 
dikey tasarımı sayesinde GA 37-110 
VSD+ en küçük kompresör odalarına 
bile sığabilir. Peki ya sizinkine? GA 37-
110 VSD+'nın işletme ortamınızı nasıl 
dönüştürebileceğini şimdi keşfedin.

Yenilikçi
Atlas Copco, kompresör yapısında ve 
performansında devrim yaratmıştır. Yer 
kaplayan normal yatay tasarım yerine GA 
37-110 VSD+ dikey ve kompakt bir yapıya 
sahiptir. Bu sayede çok değerli zemin ve 
çalışma alanından tasarruf sağlanırken tüm 
müşteriler için toplam sahip olma maliyeti 
de düşürülür.

Verimli
•  Mevcut boşta çalışan modellere kıyasla 

ortalama %50 daha az enerji tüketimi. 
•  Serbest Hava Dağıtımında (FAD) %12'ye 

varan oranda artış.

Güvenilir
•  Kompresör güvenilirliğini en üst düzeye 

çıkarmak üzere kendi geliştirdiğimiz Neos 
invertör, toza ve diğer parçacıklara karşı ekstra 
koruma sağlamak için üretilmiştir.

•  Tamamen kapalı frekans tahrik ünitesi ve güç 
aktarım sistemi, en zorlu ortamlarda bile 
performansı garanti eder.

•  Başarısı kanıtlanmış teknolojilerle mevcut 
parçalar, Atlas Copco'nun deneyim ve 
bilgileriyle en uygun şekilde bir araya getirilerek 
benzersiz bir birleşim ortaya çıkarılmıştır.

Akıllı
•  Elektronikon® Touch kontrol ünitesi ile kolay izleme 

ve bakım işlemleri.
•  SMARTLINK e-posta veya metin mesajları ile bakım 

bildirimleri ve makinenin durumu görülebilir.
•  ISO 50001'e uygun olarak makinenizin enerji 

performansıyla ilgili size özel raporlar sunulur. 

Verimlilik standartlarını karşılıyor 
ve aşıyor:
•  GA 37-110 VSD+'nın IPM motoru 

IE5 standartlarını karşılamaktadır. 
•  Neos invertör ve IPM motor IES2 

(EN 50598) güç tahriki verimliliği 
gerekliliklerini aşmaktadır.

IE5
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Sağlam GA 37L-75 VSD+'nın içindekiler

Emiş filtresi
•  Ağır hizmet tipi.
•  4000 saatte bir bakım.
•  Basınç düşmesi göstergesi.

4

Radyal fan
•  Kompakt.
•  Düşük gürültü seviyesi.
•  Optimum soğutma için yüksek kapasite.

5

Klasik soğutucu tasarımı
•  Entegre su ayırma.
•  Ayrı yağ/hava soğutucu.
•  Bakım için kolay erişim.

6

Yenilikçi Neos invertör
•  Atlas Copco'nun kendi tasarladığı invertörü 

artık IPM motorları da kontrol etmektedir.
•  IP5x koruma.
•  En zorlu koşullarda sorunsuz çalışma için 

sağlam alüminyum muhafaza.
•  Daha az parça: kompakt, sade ve 

kullanıcı dostu.

7

Entegre kurutucu
•  Ekstra kompakt tasarım.
•  R410A soğutucu.

8

Elektronikon® 
Touch kontrol 
ünitesi 
•  Uyarı göstergeleri, 

kompresör durdurma işlevi 
ve bakım programlama 
özelliği olan ileri teknoloji 
kontrol ünitesi.

•  Kullanımı kolaydır ve en zorlu koşullarda çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır.

•  Hava sisteminin performansını ve enerji tasarrufunu 
artıran standart SMARTLINK uzaktan izleme. 

•  İsteğe bağlı birden çok kompresör kontrolü (2, 4 veya 
6 kompresör).

9

Emiş valfi
•  Hava tarafındaki giriş akışını optimize eder.
•  Blow-off kaybı yoktur.
•  Tamamen alüminyum tasarım: bakım gerektirmez.

10VSD+ Neos pano
•  VSD+, boşta çalışan makinelerden üstündür.
•  Elektrikli parçalar soğuk kalır ve böylece ömürleri uzar.
•  IPM teknolojili motorlar için özel tahrik sistemi.
•  İnvertör ısısı ayrı bir bölmede dağıtılır.

11

Dahili Sabit Mıknatıslı (IPM) motor
•  Yağ soğutmalı motor.
•  Tüm hızlar ve ortam koşulları için en uygun soğutma.
•  Belçika'da geliştirilmiştir.
•  Yağ enjeksiyonlu motor rulmanı: tekrar yağlama 

gerektirmez, daha uzun çalışma süresi sağlar.
•  IP66: basınca dayanıklı.
•  Sabit mıknatıslar.

1

Yeni kompresör elementi 
•  Yeni, iyileştirilmiş rotor profili.
•  Düşük basınç kaybı.
•  Optimize edilmiş giriş ve çıkış portalları.

2

Doğrudan tahrikli
•  Dikey tasarım, daha az parça.
•  Yağ soğutmalı, basınç sızdırmaz.
•  Dişli veya kayış yoktur, mil sızdırmazlığı yoktur.
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Verimlilik standartlarını karşılıyor 
ve aşıyor:
•  GA 37L-75 VSD+'nın IPM motoru 

IE5 standartlarını karşılamaktadır. 
•  Neos invertör ve IPM motor IES2 

(EN 50598) güç tahriki verimliliği 
gerekliliklerini aşmaktadır. 

IE5
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Güçlü GA 75L-110 VSD+'nın içindekiler

Emiş filtresi
•  Ağır hizmet tipi.
•  Basınç düşmesi göstergesi.
•  4000 saatte bir bakım.

4

Soğutma fanı
•  Gelecekte yürürlüğe girecek 

ERP2020 verimlilik değerlerini 
şimdiden karşılar.

•  Optimize edilmiş, uygulamaya 
özel tasarımı düşük gürültü ve 
yüksek verimlilik sağlar.

•  Giriş nem sensörüne dayalı kondens önleme döngüsü.

5

Klasik soğutucu tasarımı
•  Entegre su ayırma. 
•  Ayrı yağ/hava soğutucu.
•  Bakım için kolay erişim.

6

Entegre kurutucu
•  Mükemmel hava kalitesini garanti eder.
•  ISO 8573-1 Kalite Sınıfı 1.4.2.yi karşılayan 

isteğe bağlı UD+ filtre içerir.
•  Gerçek tak ve çalıştır tipi tasarımı, ayrı bir 

kurutucu takma maliyetini ortadan kaldırır.

7

Elektronikon® Touch kontrol ünitesi
•  Uyarı göstergeleri, kompresör durdurma işlevi ve 

bakım programlama özelliği olan ileri teknoloji 
kontrol ünitesi.

•  Kullanımı kolaydır ve en zorlu koşullarda 
çalışacak şekilde tasarlanmıştır.

•   Hava sisteminin performansını ve enerji 
tasarrufunu artıran standart SMARTLINK 
uzaktan izleme. 

•  İsteğe bağlı birden çok kompresör kontrolü 
(2, 4 veya 6 kompresör).

9

Yeni kompresör elementi 
•  Daha yüksek verimlilik.
•  Atlas Copco tarafından üretilmiştir.
•  Sağlam ve sessizdir.

2

Doğrudan tahrikli
•  Dikey tasarım, daha az parça.
•  Yağ soğutmalı, basınç sızdırmaz.
•  Dişli veya kayış yoktur, mil sızdırmazlığı yoktur. 

3

VSD+ Neos pano
•  VSD+, boşta çalışan makinelerden üstündür.
•  Elektrikli parçalar soğuk kalır ve böylece ömürleri uzar.
•  IPM teknolojili motorlar için özel Neos tahrik sistemi.
•  İnvertör ısısı ayrı bir bölmede dağıtılır.

10

Yenilikçi Neos invertör
•  Atlas Copco'nun kendi tasarladığı invertörü 

artık IPM motorları da kontrol etmektedir.
•  IP5x koruma.
•  En zorlu koşullarda sorunsuz çalışma için sağlam 

alüminyum muhafaza.
•  Daha az parça: kompakt, sade ve kullanıcı dostu.

8

Dahili Sabit Mıknatıslı (IPM) motor
•  Optimum yağlı soğutma için kompakt, 

özelleştirilmiş tasarım.
•  Belçika'da geliştirilmiştir.
•  IP66 koruma sınıfı.
•  Soğutma havası akışı gerekmez.
•  Yağ enjeksiyonlu motor rulmanı: tekrar yağlama 

gerektirmez, daha uzun çalışma süresi sağlar.
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Verimlilik standartlarını karşılıyor 
ve aşıyor:
•  GA 75L-110 VSD+'nın IPM motoru 

IE5 standartlarını karşılamaktadır. 
•  Neos invertör ve IPM motor IES2 

(EN 50598) güç tahriki verimliliği 
gerekliliklerini aşmaktadır.

IE5
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Atlas Copco'nun GA Değişken Hızlı Ünite+ (VSD+) teknolojisi motor devrini otomatik 
olarak ayarlayarak hava ihtiyacıyla eşleştirir. Bu özellik, IPM (Sabit Mıknatıslı) motorun 
yenilikçi tasarımı ile birlikte ortalama %50 oranında enerji tasarrufu ve kompresörün 
ömür boyu maliyetinde ortalama %37 tasarruf sağlar. 

Neden Atlas Copco Değişken Hızlı Ünite+ teknolojisi? 
• Geniş akış aralığında (%20-100) ortalama %50 enerji tasarrufu.
• Entegre Elektronikon® Touch kontrol ünitesi, motor devrini ve yüksek verimli frekans invertörünü kontrol eder.
• Çalışma sırasında israfa neden olan boşta çalışma veya blow-off kayıpları görülmez.
• Kompresör, boşaltma gerekmeden maksimum sistem basıncında çalışabilir veya durabilir.
• Çalıştırma sırasında maksimum akım düşüşünü ortadan kaldırır.
• Sistem basıncı düşük olduğu için sistem kaçaklarını minimuma indirir.
• Yönetmelikler ile EMC uyumluluğu (2004/108/EG).

* Sabit hızlı kompresörlerle karşılaştırılmış olup bağımsız bir enerji denetim kurumu tarafından gerçekleştirilen ölçümlere dayanmaktadır. 

Ortalama %50 enerji tasarrufu için VSD+ 

GA Sabit Hızlı GA VSD+

Hemen her üretim ortamında hava tüketimi, günün saati, hafta ve hatta ay gibi çeşitli 
faktörlere bağlı olarak değişir. Basınçlı hava tüketimi profilleri üzerine yapılan kapsamlı 
ölçümler ve araştırmalar, birçok kompresörün hava tüketimi konusunda önemli farklılıklar 
gösterdiğini ortaya çıkarıyor.

%50

Hava ihtiyacı

Hava ihtiyacı

Süre

Enerji tüketimi

Enerji tüketimi

GA VSD+ enerji tüketimi SüreHava ihtiyacı

TASARRUF

Enerji tüketimi
sabit hızda yüke 
geçirme/boşa alma

Hava ihtiyacı Hava kayıpları

Hava kayıpları

Enerji Yatırım Bakım
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Gelişmiş izleme, kontrol ve bağlantı imkanları
İster Endüstri 4.0, ister Nesnelerin İnternet'i (IoT) olarak adlandırın, cihazlar arasında bağlantı geleceğin 
teknolojisidir. GA 37-110 VSD+ tamamen hazır halde teslim edilir. Gelişmiş izleme, kontrol ve bağlantı 
özellikleri ile kompresör performansı, kaynaklar, verimlilik ve üretkenliği optimize edebilirsiniz.

İki Ayrı Basınç Ayar Noktası
İhtiyacın değişkenlik gösterdiği zamanlarda enerji 
tüketimini ve maliyeti azaltmak için iki farklı sistem 
basınç ayarı oluşturulabilir. 

Zamanlayıcı 
Makine üzerindeki saat; günlük veya 
haftalık olarak kullanılabilir veya 
size özel durum ve ihtiyaçlara göre 
tamamen özelleştirilebilir. 

Entegre Tasarruf Döngüleri
Fan Tasarruf Döngüsü, fanı düşük yüklü uygulamalarda 
kapatarak enerji tüketimini azaltır.

En son teknoloji 
ürünü Elektronikon® 
Touch kontrol ünitesi
N  Daha kullanıcı dostu: net resimli açıklamalar sunan, servis göstergeli 4,3 inç yüksek çözünürlüklü 

renkli ekran.

N  Dahili SMARTLINK çevrimiçi izleme.

N  Daha güvenilir: yeni, kullanıcı dostu, birden fazla dil desteği olan kullanıcı arabirimi ve dayanıklı 
dokunmatik ekran.

Önemli özellikler:
•  Gerilim arızasından sonra otomatik yeniden başlatma.
•  Basit bir Ethernet bağlantısı kullanarak Internet tabanlı kompresör görselleştirme.
•  İki Ayrı Basınç Ayar Noktası.
•  Daha esnek: Arka arkaya 10 hafta için dört farklı haftalık program ayarlanabilir.
•  Ekran üzeri Geciktirilmiş İkinci Duruş işlevi ve VSD+ tasarruf göstergesi.
•  Grafikle bakım planı gösterimi.
•  Uzaktan kumanda ve bağlantı işlevleri.
•  İsteğe bağlı eşitleyici merkezi kontrol ünitesi yazılımını yükleyerek 6 taneye kadar kompresörü kontrol edebilme.

BAĞLANIN 
SMARTLİNK*: Veri İzleme Programı
•  Basınçlı hava sisteminizi optimize etmenize, enerji tüketimini ve maliyeti düşürmenize yardımcı olan 

uzaktan izleme özelliği.
•  Basınçlı hava sisteminiz hakkında eksiksiz bilgi sağlar.
•  Sizi önceden uyararak olası sorunlara hazırlanmanızı sağlar.

* Daha fazla bilgi için lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.

Kontrol
Elektronikon® Touch işletim sistemi, 
kompresör performansını optimize 
etmenize olanak tanıyan kontrol ve izleme 
seçenekleri sunar. Elektronikon®, enerji 
verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için 
ana tahrik motorunu kontrol eder ve 
sistem basıncını önceden tanımlanmış ve 
dar bir basınç bandında düzenler. 
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Özel gereksinimlerinizi karşılayın
Atlas Copco GA 37-110 VSD+, entegre kurutucusu sayesinde 
uygulamanız için en uygun hava kalitesini sunar.

Basınçlı hava saflığı sınıflandırması ISO 8573-1:2010

Yeni tasarlanmış entegre kurutucular ile 
ortalama %50 enerji tasarrufu
•  3°C/37,4°F basınç çiğ noktası (20°C/68°F'de %100 bağıl nem).
•  Basınç düşmesini düşük oranda tutan ısı eşanjörü çapraz 

akış teknolojisi. 
•  Kayıpsız kondens tahliyesi sayesinde sıfır basınçlı hava israfı. 
•  Daha düşük işletme maliyetleri.
•  Çevre dostu özellikler: ozon tabakasına zarar vermez.
•  Yeni kurutucudaki soğutucu miktarı azaltılarak küresel ısınma 

potansiyeli ortalama %50 oranında düşürülmüştür.

Her zaman hizmetinizde

Kusursuz entegre hava kalitesi
Şartlandırılmamış basınçlı hava; korozyon ve basınçlı hava sisteminde kaçak riskini artıran nem ve aerosol 
parçacıkları içerir. Bu da hava sisteminize zarar verebilir ve son ürünün kirlenmesine neden olabilir. Bakım 
maliyetleri, hava şartlandırma maliyetlerini fazlasıyla geçebilir. GA 37-110 VSD+; sisteminizin güvenilirliğini 
artıran, yüksek maliyetli arıza sürelerini ve üretim gecikmelerini önleyen ve ürünlerinizin kalitesini koruyan 
temiz, kuru hava sağlar.

Basınçlı hava kaynağınıza 
özen gösterin 
Basınçlı hava, üretim sürecinizin hayati 
bir parçasıdır. Ancak hava sisteminizi 
mükemmel durumda tutmak için çok 
fazla zaman veya çaba harcamanız 
gerekmemelidir. Bunu Atlas Copco servis 
uzmanlarına bırakın. Kurulum ve devreye 
almanın yanı sıra ihtiyaçlarınıza en uygun 
bakım işlemlerinde size yardımcı olmak 
için buradayız. Servis parçalarının 
zamanında temin edilmesinden basınçlı 
hava kurulumunuzun tüm 
sorumluluğunu üstlenmeye kadar birçok 
hizmetle ihtiyacınız olan güvenilir 
performansı, maksimum çalışma süresini 
ve optimum verimliliği sağlıyoruz. 

Hizmetin değeri
Basınçlı hava çözümlerinde dünyanın 
en önemli şirketlerinden biri olarak 
sisteminiz için en iyi bakımı ve 
optimizasyonu nasıl sağlayacağımızı 
biliyoruz. Uzman servis teknisyenlerimiz, 
kurulumunuzun en küçük detayları ve 
genel performansı hakkında üst düzey 
eğitim almıştır. Yatırımınızı korumak ve 
hava sisteminizin bütünlüğünü 
sürdürmek için sadece orijinal 
Atlas Copco yedek parçaları kullanırlar. 
Atlas Copco yedek parçaları birinci sınıf 
lojistik organizasyonumuz sayesinde 
dünyanın dört bir yanına zamanında 
teslim edilir.

İzleme olanaklarımız, sorunları 
büyümeden tespit etmemizi sağlar. 
Özelleştirilmiş denetimlerimizle birlikte 
teknisyenlerimiz verimliliği optimize 
etmek ve maliyeti azaltmak için ne 
yapılabileceği hakkında fikir verir. 

Servis ortağınızı arayın
160'tan fazla ülkede 4000'den fazla 
servis mühendisimiz çalışmaktadır. Bu da 
size her zaman yakın olmamızı sağlar. 
Basınçlı hava kurulumunuzu kesinti 
olmadan, en düşük maliyetle optimum 
ve verimli düzeyde çalıştırma yönündeki 
servis teklifimizin gerçek değerini 
keşfetmek için daha fazla beklemeyin. 
Hemen bizimle iletişime geçin.

Saflık sınıfı

Katı parçacıklar Su Toplam yağ*

Parçacık sayısı/m3 Basınç çiğ noktası Konsantrasyon

0,1 < d ≤ 0,5 μm** 0,5 < d ≤ 1,0 μm** 1,0 < d ≤ 5,0 μm** °C °F mg/m3

0 Ekipman kullanıcısı ya da tedarikçisi tarafından belirtildiği gibi Sınıf 1'den daha katı koşullar.
1 ≤ 20000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ -94 ≤ 0,01
2 ≤ 400000 ≤ 6000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ -40 ≤ 0,1
3 - ≤ 90000 ≤ 1000 ≤ -20 ≤ -4 ≤ 1
4 - - ≤ 10000 ≤ 3 ≤ 37,4 ≤ 5
5 - - ≤ 100000 ≤ 7 ≤ 44,6 -
6 ≤ 5 mg/m³ ≤ 10 ≤ 50 -

* Sıvı, aerosol ve buhar.
** d= parçacık çapı.
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Kompresör tipi
Maks. çalışma basıncı FAD* kapasitesi (min. - maks.) Motor gücü Gürültü 

seviyesi**
WorkPlace 

Ağırlığı

WorkPlace 
Full-Feature 

Ağırlığı

bar(e) psig l/sn m³/sa cfm kW hp dB(A) kg kg

GA 37 VSD+***

4 58 15-116 55-419 32-246 37 50 67 376 500
7 102 15-115 53-413 31-243 37 50 67 376 500

9,5 138 17-102 62-368 36-216 37 50 67 376 500
12,5 181 16-87 59-312 35-183 37 50 67 376 500

GA 37L VSD+

4 58 26-133 94-479 55-282 37 50 67 860 1060
7 102 26-132 93-475 55-279 37 50 67 860 1060

9,5 138 25-116 89-418 53-246 37 50 67 860 1060
12,5 181 38-99 138-355 81-209 37 50 67 860 1060

GA 45 VSD+

4 58 26-159 94-573 55-337 45 60 67 860 1060
7 102 26-157 93-565 55-332 45 60 67 860 1060

9,5 138 25-137 89-494 53-291 45 60 67 860 1060
12,5 181 38-115 138-359 81-211 45 60 67 860 1060

GA 55 VSD+

4 58 26-189 93-680 55-400 55 75 67 900 1100
7 102 26-188 94-677 55-399 55 75 67 900 1100

9,5 138 26-166 93-598 55-352 55 75 67 900 1100
12,5 181 40-140 145-504 85-297 55 75 67 900 1100

GA 75 VSD+

4 58 26-226 93-815 55-480 75 100 70 920 1120
7 102 27-225 97-809 57-476 75 100 70 920 1120

9,5 138 27-198 96-712 57-419 75 100 70 920 1120
12,5 181 42-167 150-600 88-353 75 100 70 920 1120

GA 75L VSD+

4 58 47-269 169-967 100-569 75 100 73 1207 1496
7 102 48-266 172-957 101-563 75 100 73 1207 1496

9,5 138 58-235 210-847 124-498 75 100 73 1207 1496
12,5 181 70-194 252-699 149-411 75 100 73 1207 1496

GA 90 VSD+

4 58 48-311 174-1121 102-660 90 125 74 1213 1503
7 102 49-306 176-1101 104-648 90 125 74 1213 1503

9,5 138 60-269 215-969 127-570 90 125 74 1213 1503
12,5 181 71-218 255-784 150-461 90 125 74 1213 1503

GA 110 VSD+

4 58 47-348 170-1251 100-736 110 150 76 1222 1573
7 102 49-345 175-1241 103-731 110 150 76 1222 1573

9,5 138 59-309 211-1111 124-654 110 150 76 1222 1573
12,5 181 71-268 254-965 150-568 110 150 76 1222 1573

GA 37-110 VSD+ teknik özellikleri GA 37L-110 VSD+ akış şeması

Boyutlar 
Standart Full-Feature

D (mm) W (mm) H (mm) D (inç) W (inç) H (inç) D (mm) W (mm) H (mm) D (inç) W (inç) H (inç)
GA 37 VSD+ 780 811 1590 30,71 31,93 62,60 780 1273 1590 30,71 50,12 62,6
GA 37L-75 VSD+ 1100 1153 1968 43,31 45,39 77,48 1100 1656 1968 43,31 65,20 77,48
GA 75L-110 VSD+ 1400 1300 1968 55,12 51,18 77,48 2178 1300 1968 85,75 51,18 77,48

*   Ünite performansı ISO 1217 basım 4 2009, Ek E, en 
güncel basıma göre ölçülmüştür. 

** Ortalama gürültü seviyesi ISO 2151: 2004'e göre 
maksimum çalışma basıncındayken 1 m mesafeden 
ISO 9614/2 (ses şiddeti yöntemi) kullanılarak 
ölçülmüştür; 3 dB(A) tolerans vardır. 

*** Bu model, farklı teknik özelliklere sahip farklı bir 
seri olan GA 7-37 VSD+ serisinin bir parçasıdır.

FAD, aşağıdaki etkin çalışma basınçlarında ölçülür: 
- 4 bar (e)
- 7 bar(e)
- 9,5 bar(e)
- 12,5 bar(e)

Maksimum çalışma basıncı:  
13 bar(e) (188 psig) 

Referans koşulları: 
- Mutlak giriş basıncı 1 bar (14,5 psi). 
- Giriş havası sıcaklığı 20°C/68°F.

H

D
W

Nemli basınçlı hava

Giriş havası

Kondens

Hava/yağ karışımı

Kuru basınçlı hava

Yağ13

9

1

2

3

4

5

8

7

6

12

11

10

16

14

15

        Emiş filtresi

        VSD emiş valfi

        Vida elementi

        Dahili sabit mıknatıslı motor 
(IPM)

        Hava/yağ tankı separatörü

        Termostatik baypas valfi

        Yağ filtresi (GA 37L-75 VSD⁺ 
modelinde sadece 1 filtre)

        Emniyet valfi

        Minimum basınç valfi

        Son soğutucu

        Fan

        Yağ soğutucu

        Elektronik tahliye (standart 
modellerde son soğutucu 
üzerinde bir tahliye takılıdır, 
Full-Feature modellerde ID 
kurutucu üzerinde ikinci bir 
tahliye takılıdır)

        Kondens önleme döngüsü

        Kurutucu

        Solenoid valf

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Enerjiyi geri kazanın ve enerji 
tasarrufu yapın
Basınçlı hava sistemleri tarafından kullanılan elektrik enerjisinin %90 kadar büyük bir bölümü ısıya dönüştürülür. 
Atlas Copco'nun entegre enerji geri kazanım sistemlerini kullanarak kompresör performansı üzerinde herhangi bir olumsuz 
etki olmadan bu güç girişinin ≈ %75'e varan bölümünü sıcak hava veya sıcak su olarak geri kazanabilirsiniz. Geri kazanılan 
enerjiyi verimli kullanarak enerji maliyetinden önemli oranda tasarruf ve yüksek bir yatırım getirisi elde edebilirsiniz. 

Uygulamalar
•  Depo, atölye gibi alanların yardımcı veya 

ana ısıtma işlevi... 
•  Endüstriyel süreçler için ısıtma. 
•  Çamaşırhaneler, endüstriyel temizleme 

ve temizlik tesisleri için su ısıtma. 
•  Kantinler ve büyük mutfaklar.
•  Gıda sektörü.
•  Kimya ve ilaç sektörleri. 
•  Kurutma işlemleri. 

60-70°C 40-60°C

2

13

soğuk su
sıcak su

2

3

1

Filtre

Harici su kaynağı veya kapalı su devresi

Elektronikon® kontrol ünitesine 
sahip termokit ısı eşanjörü ve su 
tampon tankı

Enerji geri kazanımı
Su soğutmalı model
Yüksek ortam sıcaklığı modeli
BT yardımcı ekipmanları
Elektronikon® kontrol ünitesi genişletme modülü
Ön filtre
Tropik termostat
Güç kanalı fanı
UD⁺ filtre
Gıdauyumlu yağ
Roto Sentetik Xtend yağ
EQ2i, EQ4i, EQ6i

Seçenekler

200-230-575 V ünitelerde trafo dahildir

Serbest su içermeyen basınçlı hava
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