
Atlas Copco lanserer mobil elektrisk VSD-kompressor-serie for
tøffe miljøer
I løpet av 2019 vil Atlas Copco introdusere flere mobile elektriske VSD-luftkompressorer til E-Air-serien: fra 250 til 1100 cfm.
Disse elektrisk drevne plug and play kompressorene er den ideelle løsningen når du arbeider i en lavutslippssone. Fraværet
av dieselutslipp kombinert med lavt støynivå (ned til 61 dB (A)) gjør E-Air-serien til en perfekt match for underjordiske
applikasjoner som gruvedrift eller tunnelarbeid, fordi luftventilasjon er en del av driftskostnadene. Mens den elektriske
kompressoren med fast hastighet trenger oppstartsstrøm, er den elektriske VSD-serien langt mer fleksibel. 

Effektiviteten støttes ytterligere av en optimal kombinasjon av variabel hastighet og permanent magnetmotor. Dessuten har den mange av de
funksjonene som kreves i tøffe miljøer. Det vil lanseres en komplett serie med elektriske VSD kompressorer på Bauma 2019.

Hendrik Timmermans, Vice-President i Atlas Copco Portable Air, sier: "Med høyere effektivitet, redusert støynivå og ingen dieselmotorutslipp,
er det nesten ikke mulig å overvurdere fordelene med å velge elektrisk innenfor en del bruksområder. Den nye VSD-serien med elektriske
kompressorer er en gamechanger når det gjelder ren driftsteknologi for tøffe og støvete omgivelser, f.eks. underjordisk tunnelarbeid og
gruvedrift. Vi har stor erfaring med å beskytte kundenes investeringer under slike forhold. '

Allsidig elektrisk VSD-teknologi
Kompressorens integrerte VSD-drevne permanentmagnetmotor krever lite strøm for oppstart, så det er ikke nødvendig med en
overdimensjonert strømforsyning. Det er heller ikke nødvendig med for stort pneumatisk verktøy. Variabel hastighet og permanentmagnetmotor
er også med på å gjøre den mer effektiv, og kombinasjonen gir best i klassen-effektivitet ved delvis belastning. Videre gjør det smarte
kontaktsystemet på E-Air H 250 VSD-modellen det mulig for sluttbruker å bruke samme maskin med flere uttakskontakter (63, 32 og 16 Amp).

Økt kraft, uten diesel
Fraværet av dieselutslipp er ikke bare relevant med hensyn til de nye Stage V dieselutslippsreglene. Når du arbeider i et boligområde eller et
lukket rom, som en tunnelbane, tunnel eller gruve, gir E-Air-serien en pålitelig strøm av trykkluft uten dieselutslipp. Dette påvirker behovet for
luftventilasjon i alle underjordiske applikasjoner, noe som utgjør en betydelig del av driftskostnadene ved bruk av dieselluftkompressorer. En
ekstra fordel i disse miljøene er lavt støynivå. Den nye VSD E-Air H 250 kan kjøre så stille som 61 dB (A); et lavere nivå enn en samtale. 

VSD E-Air kompressorer er mindre og lettere enn tilsvarende dieselluftkompressorer. For eksempel veier E-Air H 250 under 750 kg, noe som
betyr at den ikke krever noe spesielt førerkort for å taues i Europa. Fordelene med å bruke en elektrisk drevet mobil luftkompressor er
åpenbare: det er ikke behov for tanking og brukerne nyter godt av økt autonomi og plug and play-muligheter. Elektriske motorer trenger
egentlig ikke service, så serviceintervaller for kompressoren er svært lavt: kun en gang hvert annet år eller 2000 timer.

Den nye VSD E-Air-serien har Atlas Copcos PACE-system (trykkjustert gjennom kognitiv elektronikk). Dette gjør at brukerne kan kontrollere
trykket mellom 5 og 12 bar, med presise trinn på 0,1 bar, og dermed justere luftstrømmen til det optimale nivået som kreves for deres bruk.
Derfor kan en kompressor håndtere ulike jobber som tidligere ville ha krevd forskjellige kompressorer.

Pålitelig i de tøffeste arbeidsmiljøene
Sammenlignet med konvensjonelle industrikompressorer har Atlas Copco designet VSD E-Air-serien for tøffe arbeidsmiljøer. Kompressorene
er utstyrt med innkapslede motorviklinger for å hindre støv- og vanninntrengning, det velprøvde HardHat-dekslet (for VSD E-Air H 250 og 450),
en IP65-godkjent kontroller, en vannkjølt drivenhet (IP67-godkjent), platestål, ikke-sveiset understell og trelags anti-korrosjons maling system.

I tillegg leveres en standard spillfri ramme med 110 % væskeoppsamling, noe som øker tryggheten når det gjelder mulig utslipp på
anleggsområdet. VSD E-Air-serien er også utstyrt som standard med etterkjøler, som gir luft av høy kvalitet til f.eks. sandblåsing. 

Disse funksjonene beskytter ikke bare sluttbrukerens investering, men sikrer også at de har en pålitelig trykkluftkilde. VSD E-Air-serien er
derfor perfekt for sikkerhetskopiering, midlertidige forlengelser av trykkluftsystemer, eller for å gi pålitelig trykkluftstrøm når en stasjonær
kompressorinstallasjon gjennomgår vedlikehold.

I samsvar med alle dieselutslippregler
I 146 år har Atlas Copco innovert med kundene i tankene, samtidig som det har vært skarpt fokus på bærekraftige løsninger. Ved å lansere en
komplett serie med mobile elektriske VSD-kompressorer, går de lenger enn å oppdatere den eksisterende dieselluftkompressorporteføljen for
å overholde de nye Stage V dieselutslippsreglene. Atlas Copco introduserte den første mobile elektriske luftkompressoren i 2016: E-Air T900
med fast hastighet. I 2019 lanserer Atlas Copco ikke bare to ekstra fasthastighets elektriske kompressorer (E-Air T400 og E-Air T500), men
også tre nye elektriske VSD-kompressorer: VSD E-Air H 250, VSD E-Air H 450 og VSD E-Air V 1100. Hele serien vil dekke alle luftbehov fra
250 til 1100 cfm.

 

For mer informasjon ta kontakt med:
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Atlas Copco er en ledende global leverandør av bærekraftige produktivitetsløsninger. Konsernet betjener kunder med innovative kompressorer,
vakuumløsninger og luftbehandlingssystemer, bygg- og gruveutstyr, elektrisk verktøy og monteringssystemer. Atlas Copco utvikler produkter og tjenester
som fokuserer på produktivitet, energieffektivitet, sikkerhet og ergonomi.  Selskapet ble opprettet i 1873 og har sitt hovedkontor i Stockholm, med global
rekkevidde som omfatter mer enn 180 land. I 2017 hadde Atlas Copco inntekter på BSEK 116 (BEUR 12) og ca. 47 000 ansatte. Lær mer på
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Kraftteknikk
Gode ideer fremskynder innovasjon. Atlas Copco Power Technique gjør industrielle ideer om til ledende teknologi innenfor luft-, kraft- og pumpeløsninger.
Våre entusiastiske medarbeidere, kompetanse og service gir bærekraftig verdi til bedrifter overalt.

Power and Flow er en avdeling i Atlas Copcos forretningsområde Power Technique. Divisjonen designer, produserer og markedsfører en omfattende serie
med mobile og energieffektive generatorer, lystårn og pumper. Sammen med forskjellige tilbehør og tilkoblingsløsninger. Produktene brukes i mange
forskjellige bransjer, inkludert bygg, industri, gruvedrift, avvanning og utleie. Divisjonens hovedkvarter er i Zaragoza, Spania. De viktigste
produksutviklingssentrene og produksjonsanleggene befinner seg i Europa, Asia, Sør-Amerika og Nord-Amerika.


