
GA 75-110 VSD+ (75-110 kW/100-150 LE)

Olajbefecskendezéses 
csavarkompresszor
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Innovatív
Az Atlas Copco a kompresszorok hagyományos 

elrendezésének újratervezésével forradalmasította a sűrített 

levegő iparágat. A normál, nagy helyigényű vízszintes 

elrendezés helyett az új GA 75-110 VSD+ függőleges kis 

helyigényű kivitelével tűnik ki. Ezzel értékes hely és 

munkatér takarítható meg, könnyebb a hozzáférés 

karbantartáskor, és minden ügyfélnél csökkenti a teljes 

életciklusra vetített tulajdonlási költséget.

Hatékony
• A jelenlegi GA VSD modelleknél átlagosan 8%-kal 

alacsonyabb fajlagos energiaigényű (SER). A gazdaságosan 

üzemelő VSD+ átlagosan 50%-kal csökkenti az 

energiafogyasztást a jelenlegi üresjáratú modellekhez 

képest.

• Az energiafogyasztás csökkenésén felül 

akár 6%-kal növekszik a szabad levegő szállítás (FAD).

• Az iPM motor túlteljesíti az IE4 hatékonysági szinteket.

Megbízható
• A teljesen zárt frekvencia-meghajtó és hajtáslánc 

a legkeményebb körülmények között is garantálja 

a működőképességet.

• Bevált technológiák és meglévő alkatrészek páratlan 

kombinációja, amit az Atlas Copco tapasztalata és 

szaktudása ideális módon állított össze.

Okos
• Az Elektronikon® grafikus vezérlő megkönnyíti 

a felügyeleti és karbantartási feladatokat.

• A karbantartási értesítések és a gép állapotjelentése 

elérhető a SMARTLINK-en, e-mailben vagy szöveges 

üzenetben.

• A gép testreszabott, ISO 50001-nek megfelelő  

energia-teljesítmény jelentései.

Az Atlas Copco GA 75-110 VSD+ új szintet jelent 

a kompresszorok világában. Változó sebességű 

meghajtást kínál alapkivitelben is, illetve erőteljes 

motort kis helyigénnyel a házon belül tervezett iPM 

(belső állandó mágneses) motortechnológiának 

köszönhetően.  A GA 75-110 VSD+ átlagosan 50%-kal 

csökkenti az energiafogyasztást, működőképessége 

pedig a legkeményebb körülmények között is 

garantált. A GA 75-110 VSD+ a jövő kompresszora, 

amely minimálisra csökkenti a villamos 

energia-költségeket és maximális mértékű 

rendelkezésre állást biztosít. Még a legkisebb 

kompresszorteremben is elfér. A GA 75-110 VSD+ új 

mércét állít az elkövetkező évekre, az Atlas Copco 

pedig megerősíti vele vezető szerepét a sűrített 

levegő iparágban.

Az Atlas Copco 
forradalmi új 
kompresszora
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AZ ERŐTELJES GA 75-110 VSD+  
BELSŐ KIALAKÍTÁSA

Beszívó szűrő
• Nagy terhelésre kialakítva.

• Nyomáscsökkenés visszajelző.

4

Hűtőventilátor
• Már megfelel a jövendő 

ERP2020 hatékonyságnak.

• Az optimalizált, alkalmazás-specifikus 

kivitel alacsony zajszintet és 

nagy hatékonyságot eredményez.

5

Klasszikus hűtő 
design
• Beépített vízleválasztó. 

• Léghűtéses olaj/levegő hűtő.

• Könnyű hozzáférhetőség 

karbantartáshoz.

6

Innovatív Neos inverter
• Atlas Copco házi tervezésű inverter a GA VSD 

kompresszorokhoz.

• IP5x védelem.

• Robusztus alumínium ház a problémamentes 

működéshez még a legnehezebb feltételek mellett is.

• Kevesebb alkatrész: kompakt, egyszerű és 

felhasználóbarát.
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Beépített szárító
• Kiváló levegőminőséget biztosít.

• Tartalmazza az opciós UD+ szűrőt, így megfelel 

az ISO 8573.1 szerinti 1.4.2. minőségi 

besorolásnak.

• Az üzemkész kivitel miatt megtakaríthatók 

a különálló szárító telepítésének költségei.
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Elektronikon® grafikus vezérlő
• Integrált intelligens-algoritmus csökkenti 

a rendszernyomást és energiafogyasztást.

• Elektronikon jellemzői: karbantartás ütemezése, 

gép állapotának megjelenítése.
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Belső állandó-mágneses (iPM) motor
• Prémium hatékonyság, amely meghaladja az IE4 szinteket.

• Olajhűtéshez optimális kis méretű, tömör kialakítás.

• Házon belüli tervezés, Belgiumban.

• IP66 IP55 helyett.

• Hűtő légáram nem szükséges.

• Olajkenésű motorcsapágy: nincs (újra)zsírozás, és hosszabb 

a működési idő.

1

Új sűrítőelem  
• Jobb hatékonyság.

• Atlas Copco gyártmány.

• Erős és csendes.

2

Direkt hajtás
• Függőleges kialakítás, kevesebb alkatrész.

• Olajhűtésű, nagynyomású tömítések.

• Nincs fogaskerék, nincs szíj, nincs tengelytömítés. 

3

VSD+ Neos elektromos szekrény
• Az üresjáratú modelleknél sokkal hatékonyabb  

VSD+ család.

• Az elektromos alkatrészek el vannak különítve, 

emiatt alacsonyabb hőmérsékleten üzemelnek. 

Alkatrészek hosszabb élettartamúak.

• Állandó mágneses motorokhoz készült Neos 

meghajtás.

• Inverter hőleadás külön rekeszben.

10

7

1

2

3
4

5

6

9 

10
4

5

6

2

8

1



Energia Beruházás Karbantartás
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GA fix sebesség GA VSD+

Szinte minden gyártási környezetben számos tényező miatt akár napi, heti vagy havi ritmussal változik 

a levegőszükséglet. A sűrített levegő szükségletről készült tanulmányok és a széleskörű mérések 

azt mutatják, hogy a legtöbb kompresszornak jelentős levegőigény-változást kell kiszolgálnia.

50%

Az Atlas Copco GA változó sebességű meghajtású+ (VSD+) technológiája 

a motorsebesség automatikus állításával pontosan követi a levegőigényt. Ez az iPM 

(állandó permanens mágneses) motor innovatív kialakításával párosítva átlagosan 

50%-os energiamegtakarítást és átlagosan 37%-os csökkenést eredményez a teljes 

élettartamra vetített költségekben. A VSD+ házon belüli tervezésű állandó mágneses 

motorokkal üzemel.

Miért jó az Atlas Copco változó fordulatszám meghajtású+ technológia?
• Átlagban 50%-os energiamegtakarítás nagy szabályozási tartományban (20-100%).

• A beépített Elektronikon® grafikus vezérlő szabályozza a motor sebességét és a nagyhatékonyságú frekvenciainvertert.

• Működés közben nincs felesleges üresjárati idő és lefúvatási veszteség.

• A kompresszor teljes rendszernyomás mellett tud leállni/elindulni - így nem kell a speciális VSD motort tehermentesíteni.

• Csökkenti az indulás során az indítóáram-igényt.

• Csökkenti a rendszerszivárgást az alacsony rendszernyomásnak köszönhetően.

• EMC megfelelőség az irányelveknek (2004/108/EG).

* Fix sebességű kompresszorokkal összevetve, független energia auditáló ügynökség mérései alapján.

Energiafogyasztás
Fix sebesség terhelten/terheletlenül

Levegőigény

Levegőigény

Idő

Energiafogyasztás

GA VSD+ energiafogyasztás

Levegőigény

Idő

Energiafogyasztás

Levegőigény

MEGTAKARÍTÁSOK

VSD+ AZ ÁTLAGOSAN 50%-OS ENERGIA 
MEGTAKARÍTÁSÉRT * 
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MAGASSZINTŰ FELÜGYELET,
VEZÉRLÉS ÉS KAPCSOLAT
Hívhatjuk Industry 4.0-nak vagy a Dolgok internetének (IoT), az összekapcsolhatóság a jövő.  
A GA 75-110 VSD+ erre teljesen fel van készítve. Magasszintű felügyeleti, vezérlési és összekapcsolhatósági 
tulajdonságainak köszönhetően optimalizálhatja a kompresszor teljesítményét, erőforrásait, hatékonyságát 
és termelékenységét. 

Két előre beállítható nyomássáv
Két különböző rendszer nyomássáv létrehozása az energiafelhasználás 

és a költségek csökkentése érdekében változó igények esetén. 

Időzítő 
A beépített óra támogat bármilyen - 

napi, heti, vagy az Ön konkrét 

helyzetére és igényeire szabott - 

munkarendet. 

Beépített takarékos ciklus
A ventilátor takarékos munkamenete úgy csökkenti 

az energiafogyasztást, hogy kikapcsolja a ventilátort 

kis terhelést jelentő alkalmazásoknál.

KIVÁLÓ LEVEGŐMINŐSÉG

A kezeletlen sűrített levegő nedvességtartalma növeli a korrózió és a sűrített levegős rendszer szivárgásának 

esélyét. Ennek következménye lehet a károsodott sűrített levegős rendszer vagy a szennyezett végtermék. 

A keletkezett károk karbantartási költségei jóval többe kerülnek a levegőkezelés költségeinél.  

A GA 75-110 VSD+ tiszta, száraz levegőt biztosít, és ezzel javítja a rendszer megbízhatóságát, így elkerülhetők 

a leállások és a termeléskiesésből származó veszteségek.

Az új tervezésű beépített szárítókkal átlagban 50%-os az energiamegtakarítás
• Nyomás harmatpont 3 °C-on (100%-os relatív páratartalom 20 °C-on).

• Hőcserélő keresztáramlás technológiával és alacsony nyomáseséssel. 

• Sűrített levegő veszteség nélkül - a veszteségmentes kondenzvíz elvezetésnek köszönhetően. 

• Csökkentett üzemeltetési költségek.

• Környezetbarát jellemzők; nem károsítja az ózonréteget.

• Az új szárítóban kevesebb a hűtőfolyadék, ezért (átlagosan 50%-kal) kevesebb globális felmelegedést okozó anyagot tartalmaz.

CSATLAKOZÁS 
SMARTLINK*: Adatfelügyelet
• Távoli felügyeleti rendszer, amely segít optimalizálni a sűrített levegős rendszert, valamint segít energiát és költséget 

megtakarítani.

• Teljeskörű betekintést nyújt sűrített levegős hálózatába.

• Segít megelőzni a lehetséges problémákat a közvetlen figyelmeztetéssel.

*Bővebb információkért, kérjük vegye fel a kapcsolatot a helyi értékesítési képviselettel.

Megfelel az Ön konkrét követelményeinek
Beépített szárítójának köszönhetően az Atlas Copco GA 75-110 VSD+ a megfelelő levegőminőséget biztosítja az Ön alkalmazásához.

Tisztasági 
osztály

Szilárd részecske Víz Összes olaj*

Részecske / m3 Nyomás harmatpont Koncentráció

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

0 A berendezés felhasználója vagy beszállítója által meghatározott, az 1. osztálynál szigorúbb feltételekkel.

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 -

ISO 8573-1:2010 sűrített levegő tisztasági osztályozás

* Folyadék, aeroszol és gőz.
** d= szemcseátmérő.

VEZÉRLÉS
Az Elektronikon® grafikus operációs rendszer 

megadja a kompresszor teljesítményének 

optimalizálásához szükséges vezérlési 

és felügyeleti lehetőségeket. 

Az energiahatékonyság maximalizálásához 

az Elektronikon® vezérli a fő meghajtómotort 

és szabályozza a rendszernyomást az előre 

meghatározott nyomástartományban. 
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* Az egység teljesítmény mérésének alapja: az ISO 1217, 2009. 4. kiadás, E melléklet, legújabb kiadása. 
** Átlagos zajszint 1 m-es távolságban mérve, maximális üzemi nyomáson az ISO 2151: 2004, ISO 9614/2 szerint (hangerősség módszer); tűréshatár 3 dB(A). 

Referencia körülmények: 
- Abszolút bemeneti nyomás 1 bar. 
- Beszívott levegő hőmérséklete 20 °C.

Az FAD-t a következő tényleges munkanyomásokon mértük: 
- 4 bar(e) 
- 7 bar(e) 
- 9,5 bar(e) 
- 12,5 bar(e) 

Maximális üzemi nyomás: 13 bar(e) (188 psig) 

MŰSZAKI JELLEMZŐK GA 75-110 VSD+ GA 75-110 VSD+ FOLYAMATÁBRA

Típus
Üzemi nyomás FAD* min-max kapacitás Telepített motor teljesítmény Zajszint** Tömeg - Munkahely

Tömeg - Munkahely 
Teljes felszereltség

bar(e) psig l/sec m³/h köbláb/perc kW LE dB(A) kg kg

50/60 Hz verzió

GA 75 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

Energiavisszanyerés

Előszűrő 

Trópusi környezethez való termosztát 

Élelmiszeripari minőségű olaj 

UD+ szűrő 

RXD olaj 

ES4i, ES6i 

Transzformátor készlet 200-230 V / 500-575 V 

HA verzió (magas környezeti hőmérséklet)

Magasnyomású hűtőventilátor

Opciók

MÉRETEK

Standard Teljes felszereltség

D mm
Szélesség 

(mm)
Magasság 

(mm)
D (hüvelyk)

Szélesség 
(hüvelyk)

Magasság 
(hüvelyk)

D mm
Szélesség 

(mm)
Magasság 

(mm)
D (hüvelyk)

Szélesség 
(hüvelyk)

Magasság 
(hüvelyk)

GA 75-110 VSD+ 1400 1300 1968 55,12 51,18 77,48 2178 1300 1968 85,75 51,18 77,48

Nedves sűrített levegő

Beszívott levegő

Kondenzátum

Levegő/olaj keverék

Száraz sűrített levegő

Olaj

 Bemeneti szűrő

 VSD szelep

 Csavarelem

 Belső permanens mágneses motor (iPM)

 Levegő/olaj tartály szeparátor

 Termosztatikus bypass szelep

 Olajszűrő

 Biztonsági szelep

 Minimum nyomás-szelep

 Elektromágneses szelep

 Utóhűtő

 Ventilátor

 Olajhűtő

 Elektronikus leeresztés (alapfelszereltségű 
típusoknál a hűtő után van felszerelve, Full 
Feature modelleknél egy második leeresztő van 
szerelve az ID szárítóra)

 Kondenzációt akadályozó ciklus
16 Szárító
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ELKÖTELEZVE A FENNTARTHATÓ  
TERMELÉKENYSÉGÉRT
Az ügyfeleink, környezetünk és a körülöttünk élő emberek iránt érzett felelősségünk szerint cselekszünk. 
Olyan teljesítményt nyújtunk, ami kiállja az idők próbáját. Ezt nevezzük úgy - Fenntartható Termelékenység.

2935 0817 42 © 2017, Atlas Copco Airpower NV, Belgium. Minden jog fenntartva.  
A tervek és műszaki adatok bármiféle bejelentés és kötelezettség nélkül változhatnak.  
Használat előtt a kézikönyvben a biztonsági utasításokat el kell olvasni.


