
Med Atlas Copcos nya generator med variabel hastighet kan du
glömma dålig bränsleeffektivitet och problem vid låg belastning
helt
Nu kan du glömma dålig bränsleeffektivitet och problem med att hantera varierande belastning. Atlas Copcos senaste tillskott
till QAS-serien med mobila generatorer – QAS 60/35 VSG Variable Speed Generator – sätter ribban på en helt ny nivå när det
gäller driftsbesparingar, prestanda och tillförlitlighet.

 

Sergio Salvador, Product Manager på Atlas Copcos Power and Flow-division: ”QAS 60/35 är ett exempel på vår egenutvecklade VSG-teknologi
för generatorer. Med den slipper man riskerna med generatordrift vid låg belastning, som cylinderglasning, cylinderpolering, kraftig
uppbyggnad av kolavlagringar, hög oljeförbrukning, låga förbränningstemperaturer och slöseri med bränsle.”

Den överlägsna prestandan hos QAS 60/ 35 VSG vid låg belastning, med automatisk variabel hastighetskontroll från 950 till 2550 rpm och ett
integrerat system för krafthantering, kan ge upp till 40 procent lägre bränsleförbrukning än traditionella generatorer med fast hastighet.
Samtidigt ger den högre driftsäkerhet vid applikationer med en genomsnittlig belastning på mindre än 20 procent, såsom byggprojekt,
utomhusevenemang och leverans av telekomtjänster. Det inbyggda systemet för energilagring ökar topputeffekten med 70 procent –
motsvarande prestandan hos en generator med 60 kVA primäreffekt. Med QAS 60/35 VSG kan operatörerna dessutom minska sitt
koldioxidavtryck eftersom CO2-utsläppen kan minska med upp till 40 procent.

QAS 60/35 VSG är användarvänlig och miljövänlig. Den uppfyller helt de europeiska utsläppsstandarderna, har en bullerdämpad kåpa av
Zincor-stål som är upp till 55 procent mindre än jämförbara enheter och är betydligt tystare än vad OND 2000/14/EC reglerna kräver.

QAS 60/35 ger operatörerna ökad driftstid, produktivitet och intäkter genom serviceeffektivitet och motorernas längre livslängd. Det robusta
filtreringssystemet och vattenseparatorn gör att serviceintervallet för kan bli hela 500 timmar. Samma tänk ligger bakom motorn, som får längre
livslängd tack vare luftfiltret med säkerhetspatron för filtrering i två faser.

Dessutom ger nya QAS 60/35 VSG kunderna möjlighet att skala ned och optimera maskinparken eftersom en enda enhet kan ersätta upp till
sex kraftnoder med typiska generatorer på mellan 9 kVA och 60 kVA med fast hastighet.

Med sitt 1-till-1-förhållande för motorstart är QAS 60/35 VSG en idealisk källa för den höga startström som krävs för elmotorer i
anläggningsverktyg, kranar, pumpar och elektriska kompressorer. Stabil frekvens och spänning gör den dessutom till en föredragen lösning
vid hantering av känsliga belastningar som elektronikutrustning och elektronikapplikationer.

”Egenskaperna som utmärker vårt senaste tillskott QAS 60/35 beror på VSG-teknologin för drift vid låg belastning och på anslutbarheten. Den
är helt unik när det gäller flexibilitet, tack vare moduluppbyggnaden och möjligheten till parallellkoppling, som gör att flera generatorer kan
kopplas samman på enklast möjliga vis för optimal effektivitet”, säger Sergio Salvador.

 

För mer information, kontakta:
Fredrik Ålund, Sälj- och marknadschef, Atlas Copco Power Technique Nordic
Tel: +46 (0)72 233 97 93, E-post: fredrik.alund@atlascopco.com

Linda Ekwall, Marknadskommunikationschef, Atlas Copco Power Technique Nordic
Tel. 08 743 8316, e-post linda.ekwall@atlascopco.com 

 

Atlas Copco är en världsledande leverantör av hållbara produktivitetslösningar. Gruppen erbjuder kunder innovativa kompressorer, vakuumlösningar och
luftbehandlingssystem, anläggnings- och gruvutrustning, industriverktyg och monteringssystem. Atlas Copco utvecklar produkter och service med fokus på
produktivitet, energieffektivitet, säkerhet och ergonomi.  Företaget grundades 1873, har huvudkontor i Stockholm och kunder i fler än 180 länder. 2017 hade
Atlas Copco intäkter på BSEK 116 (BEUR 12) och ca 47 000 anställda. Mer information finns på www.atlascopcogroup.com.

Power Technique
Great ideas accelerate innovation. Atlas Copco Power Technique omvandlar industriella idéer till ledande teknologi inom luft-, kraft- och flödeslösningar.
Våra passionerade medarbetare, vårt expertkunnande och vår service erbjuder hållbart värde för industrier över hela världen.

Power and Flow 

Power and Flow är en division inom Atlas Copcos affärsområde Power Technique. Goda idéer är det nav hela vår verksamhet kretsar kring. Vi samarbetar
nära med våra kunder för att kunna garantera dem en innovativ och hållbar framtid där goda idéer omvandlas till energieffektiv teknik i mobila generatorer,
belysningsmaster och pumpar med tillbehör och anslutningslösningar. Vår konstruktionsexpertis ger produkter och lösningar som används inom många
olika branscher, bland annat bygg och anläggning, industri, gruvbrytning, evenemang, avvattning och uthyrning. Divisionen har sitt huvudkontor i Zaragoza i
Spanien och utvecklings- och tillverkningsanläggningar i Europa, Asien, Syd- och Nordamerika


