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VAKUUMLÖSNINGAR 
FRÅN ATLAS COPCO 
Det är viktigt med vakuum i många olika tillämpningar 

– och behovet fortsätter att öka. Atlas  Copco har 

utvecklat toppmoderna vakuumsystem i mer än 

20 år. Vi har en marknadsledande ställning vad 

gäller pågående innovation av gaskompression 

med till exempel skruv-, klo- och scrollteknik. Våra 

vakuumspecialister arbetar ständigt med att förbättra 

våra produkter, hitta nya tillämpningar och möta 

nya utmaningar.
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DEN TILLFÖRLITLIGHET 
DU BEHÖVER
När det gäller tillförsel av vakuum i dina kritiska processer har 

du inte råd att kompromissa. Oavsett om verksamheten handlar 

om tryckning, plast, paketering, träarbeten, buteljering, 

konservburkar eller någon annan precisionsindustri så är det 

mycket viktigt att eliminera alla möjliga risker. Atlas Copco är 

kända för sitt utbud av extremt tillförlitliga vakuumlösningar, 

som är särskilt utformade för tillämpningar där det krävs ett 

kontinuerligt och effektivt vakuum. 

HÖG PRODUKTIVITET 
TILL EN LÅG 
ÄGANDEKOSTNAD
Atlas Copco Vacuum Solutions, som är baserat i Crawley i 

Storbritannien, är en division inom Atlas Copcos affärsområde 

Kompressorteknik. Denna division utvecklar, tillverkar och 

marknadsför vakuumpumpar, system för minskning av utsläpp 

och relaterade serviceprodukter, huvudsakligen under 

varumärkena Edwards, Quincy och Atlas Copco. Huvudsakliga 

marknader är främst aktörer inom halvledare, tunna skärmar, 

solceller, vetenskapstillämpningar och samhällsservice. 

Divisionens fokus och kärnverksamhet är att utveckla och 

marknadsföra ett brett sortiment av vakuumpumpar som 

hjälper våra kunder att bli mer effektiva genom att sänka 

deras ägandekostnad, öka produktivitetsnivån och förbättra 

slutproduktens kvalitet.

CENTRALT VAKUUM, 
FLERA FÖRDELAR
Vi är specialister inom kompletta, centraliserade vakuumsystem 

som har följande fördelar:

• Fjärrövervakning som gör att du kan hålla ett öga på systemets 

prestanda när som helst via internet.

• Kan försörja flera maskiner samtidigt.

• Mer ledigt golvutrymme i produktionsområdet.

• Mindre buller i produktionsområdet.

• Mindre värme i produktionsområdet, vilket ger 

energibesparingar när produktionsområdet måste kylas ner.

• Enklare underhåll

• Mindre risk för oljeföroreningar. 
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EN LÖSNING FÖR VARJE TILLÄMPNING 
I många industrier krävs en kontinuerlig vakuumtillförsel i produktionen. Vakuum används i produktionshallar 

världen över inom allt från drift av löpande band till paketering av färdiga produkter. Dessutom finns olika 

tillämpningar som drivs med vakuum på medicinska anläggningar, i verkstäder och ingenjörslaboratorier. 

Oavsett vilket behov du har så har vi rätt vakuumlösning för dig. 

Vad behöver du för vakuum?
En av de första frågor du måste ställa dig är vilken typ av 

vakuum du behöver. Vakuummarknaden kan delas in i två 

segment – grovt och fint. De här två områdena är mycket olika, 

och de kräver olika teknik, produkter och lösningar. Därför 

används de ofta inom olika marknader även om det 

förekommer viss överlappning. 

Det grova vakuumsegmentet kännetecknas av vakuum från 

atmosfärstryck ned till 1 mbar. Atlas Copco bedriver sin 

verksamhet inom detta segment från enheten Utility Vacuum 

under varumärkena Atlas Copco och Quincy.

Det fina vakuumsegmentet kan återigen delas upp i:

• Medelhögt vakuum: från 1 mbar ned till 10-3 mbar. Här 

tillhandahåller vi vakuumlösningar under varumärkena 

Edwards och Atlas.

• Högt vakuum: 10-3 till 10-9 mbar. I det här segmentet 

tillhandahåller vi lösningar under varumärket Edwards.
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APPLIKATIONER FÖR GROVVAKUUM 
Nedan finns några av de vanligaste tillämpningarna för vakuumpumpar. De flesta av dessa tillämpningar 

har en tryckgräns på omkring 1-0,1 mbar (hPa) och kräver vakuum och tryckluft samtidigt i maskinen. 

I vissa tillämpningar används även kvävgas och syrgas i processen, och i sådana fall rekommenderas 

Atlas Copcos NGP- och OGP-produkter. Förutom att tillhandahålla luft kan Atlas Copco hjälpa dig på vägen till 

hållbar produktivitet.

• Emballering: 

 o Livsmedelsberedning: allmän emballering, ostbearbetning, vakuumkylning av produkter.

 o Köttpackning: färskt och tillagat kött, kyckling, emballering i modifierad atmosfär, blandning, fyllning och försegling.

• Träbearbetning: CNC-kapning och -dirigering, lastnings- och avlastningssystem.

• Gummi och plast: termoformning, avgasning med insprutning, gjutningsavgasning, materialbehandling.

• FoU-system: vakuum för centrallaboratorier.

• Elektronik: plockning och placering av komponenter, kretskortstillverkning, centralvakuumsystem.

• Materialbehandling: vakuumlyftning, plocksystem, bulkmaterialtransport, pneumatisk transport, tappning, 

konservering, vakuumavlopp.

• Papper och tryck: tryckpressar (arkmatning, offset, etc.), binderiutrustning, t.ex. för klamring och limbindning, 

tidningsproduktion, kuvertmaskiner.

• Medicinskt vakuum och operationsvakuum: bröst- och lungdränage, borttagning av överflödigt  

blod under operationer, uppsamling av kroppsvätskor, gastrisk tömning, fettsugning etc.

• Keramik och tegeltillverkning: hantering och strängpressning.

• Miljö: markåterställning osv.

Finvakuumtillämpningar
Det kallas även för vetenskapligt vakuum, och i det här segmentet 

tillhandahåller vi mycket robusta, innovativa och tillförlitliga 

vakuumpumpar för tillämpningar inom tillverkning av halvledare, 

analys, FoU-laboratorier och tunna beläggningar. 

Välj din konfiguration 
Många av våra vakuumlösningar kan erhållas i olika konfigurationer anpassade efter behoven i just 

din tillämpning. 

Våra standardmaskiner är främst 

avsedda att leverera exakt den prestanda 

du behöver, till lägsta möjliga 

livscykelkostnad. De passar perfekt i 

tillämpningar där du behöver bibehålla 

en viss vakuumnivå (ett börvärde).

Våra fuktanpassade versioner är 

konfigurerade för tolerans mot höga 

nivåer av vattenångor och passar därför 

tillämpningar med hög vattenhalt. Det 

kan gälla plastindustri, lergjutning, 

torkning av rörledningar, salladskylning, 

frystorkning osv. 

Våra turbomodeller är versioner för snabb 

tömning med snabbare cykeltider, vilket i 

sin tur ger högre produktion. De passar 

perfekt för paketering av kött, ost och 

kyckling, samt kylning, frystorkning och 

allmänna tillämpningar där tömning av 

kärl ingår. 



8

1. OLJETÄTADE VAKUUMPUMPAR MED 
ROTERANDE SKRUV 

1.1 GHS VSD+-SERIEN
Innovativa smarta vakuumpumpar 
GHS VSD+-serien från Atlas Copco är ett sortiment med nästa generations smarta 

oljetätade vakuumpumpar med roterande skruv och VSD-teknik (variabelt varvtal). 

Serien är designad utifrån plug-and-play-konceptet som format Atlas Copcos 

kompressorer. De här vakuumpumparna har konstruerats av vakuumtekniker 

för att ge bästa prestanda vid ditt arbetstryck. De här unika produkterna har 

följande fördelar: 

• Överlägsen prestanda jämfört med prestandatestade vakuumpumpar med oljetätnings- 

och rotationsteknik.

• Förbättrad effektivitet – toppmodern skruvteknik, varvtalsstyrning (VSD) och en innovativ 

motorkonstruktion ger sammantaget ett stort språng framåt vad gäller effektivitet.

• Tyst drift – ljudnivån är ungefär hälften så hög som för jämförbara tekniker.

• Hållbar produktivitet tack vare inbyggd effektivitet. 

• Minskad miljöpåverkan tack vare extremt hög oljebindningsförmåga vid alla drifttryck.



TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR GHS VSD+
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ISO21360-2:2012
Styrenheter för flera pumpar och andra väsentliga vakuumpumptillbehör finns tillgängliga som tillval eller tillbehör.
El-/huvspecifikation: 380/460 V 50/60 Hz IP54-huv CSA/UL.
220/575 V finns tillgängligt på begäran.
Tillgängliga oljor är mineralolja, syntetisk olja och olja av livsmedelskvalitet.

MODELL

Nominellt deplacement 
(slagvolym)

Optimalt 
tryck

Oljemängd
Ljudnivåin-

tervall
Tillåtet intervall för 

omgivningstemperatur
Bruttovikt Inloppsan-

slutning-
ens storlek

Utloppsan-
slutning-

ens storlek

Axeleffekt

m3/h
kubikfot/

min
mbar(a) liter Gallon dB(A) ° C ° F kg/lbs kW hp

GHS 350 VSD+ 390 230 0,35 16 4,2 51-65 0 till 46 32 till 115 550/1210 DN80 (PN6) 2 1/2 tum 
bsp 5,5 7,5

GHS 585 VSD+ 560 330 0,35 16 4,2 51-68 0 till 46 32 till 115 550/1210 DN80 (PN6) 2 1/2 tum 
bsp 7,5 10

GHS 730 VSD+ 730 430 0,35 16 4,2 51-73 0 till 46 32 till 115 560/1232 DN80 (PN6) 2 1/2 tum 
bsp 11 15

GHS 900 VSD+ 870 510 0,35 16 4,2 51-76 0 till 46 32 till 115 570/1255 DN80 (PN6) 2 1/2 tum 
bsp 15 20
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1. OLJETÄTADE VAKUUMPUMPAR MED  
ROTERANDE SKRUV

1.2 GHS 1000-4800 
863-5 734 m³/h (508-3 377 kubikfot/min)
Tillförlitligt allmänt vakuum för kritiska tillämpningar 
Atlas Copco, branschledande inom tryckluftslösningar, har överfört sin 

högeffektiva och extremt tillförlitliga teknik för rotationsskruvkompression 

till vakuumtillämpningar. Resultatet är GHS 1000-4800-serien med oljetätade 

vakuumpumpar med roterande skruv. GHS-serien, som via sex olika 

modeller erbjuder en kapacitet på ungefär 5 000 m³/h, är idealisk för kritiska 

användningsområden inom tryckning, elektronik, plast, emballering, träförädling, 

flaskfyllning, konservering och andra krävande industrier.

• En tekniskt avancerad skruvdesign samt en robust och framstående, oljetätad skruvteknik.

• Utmärkt tillförlitlighet, optimal effektivitet och låga livscykelkostnader.

• Levereras startklar med alla tillval du behöver och kunnig support.
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1. OLJETÄTADE VAKUUMPUMPAR MED  
ROTERANDE SKRUV

TEKNISKA SPECIFIKATIONER FÖR  
GHS 1000-4800

MODELL

Maximal axeleffekt
Pumphastighet Optimalt tryck Inloppsan-

slutning

Dimensi-
oner  

(L x B x H)
Vikt 

Luftkyld Vattenkyld

kW hp kW hp m³/h kubikfot/min mbar (hPa) torr mm kg lbs

50 Hz-version

GHS 1000 20,4 27,4 20,2 27,1 863 508 0,7 0,5 DN100 2040 x 1280 
x 1480 1105 2430

GHS 1200 30,8 41,3 30,5 40,9 1126 663 0,7 0,5 DN125 2040 x 1280 
x 1480 1105 2430

GHS 1600 41,4 55,5 39,8 53,4 1601 942 0,7 0,5 DN125 2560 x 1710 
x 1970 1805 3970

GHS 2500 58,2 78,1 56,5 75,8 2432 1432 0,7 0,5 DN200 2560 x 1710 
x 1970 2860 6290

GHS 4800 118,5 159,9 115,8 155,3 4778 2814 0,7 0,5 DN200 2990 x 1990 
x 2000 3680 8100

60 Hz-version

GHS 1000 22,1 29,6 21,7 29,1 1036 610 0,7 0,5 DN100 2040 x 1280 
x 1480 1115 2450

GHS 1200 37,4 50,1 36,0 48,3 1351 796 0,7 0,5 DN125 2040 x 1280 
x 1480 1130 2480

GHS 1600 49,5 66,4 48,6 65,2 1921 1131 0,7 0,5 DN125 2560 x 1710 
x 1970 1820 4000

GHS 2500 69,1 92,7 67,5 90,5 2918 1719 0,7 0,5 DN200 2560 x 1710 
x 1970 2885 6350

GHS 4800 142,6 191,2 140,3 188,2 5734 3377 0,7 0,5 DN200 2990 x 1990 
x 2000 3680 8100
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2. OLJETÄTADE VAKUUMPUMPAR MED 
ROTERANDE LAMELL

2.1 GVD 0,7-28-SERIEN
0,7-27,5 m³/h vid 50 Hz (0,5-19,5 kubikfot/min 
vid 60 Hz)
GVD-seriens små oljetätade pumpar med roterande lamell ger ett mycket gott 

slutvakuum, hög pumphastighet och överlägsna ånghanteringsfunktioner 

med tyst drift. De här pumparna har sålts i fler än 200 000 exemplar och har 

beprövad prestanda som har satt branschstandarden för FoU och vetenskapliga 

pumptillämpningar. Alla pumpar/motorer är godkända enligt UL- och CSA-normer 

av ett externt testinstitut och har vår patenterade omkopplare för lägesval, vilket 

innebär att en modell lämpar sig både för tillämpningar med högt vakuum eller 

hög produktion. Sammanfattningsvis kan du vara säker på att när du väljer en 

oljetätad tvåstegspump med roterande lamell ur Atlas Copco GVD-serie får du en 

högklassig produkt från ett företag du kan lita på.

• Extremt tyst drift och minimal nivå av störande frekvenser.

• Gasballast är enkel att hantera.

• Snabbverkande återströmningsskydd.

• Motorer med högt vridmoment för 1-fas och 3-fas, flera spänningsutföranden och 50/60 Hz att 

välja på.

• Effektiv högtryckssmörjning.

• Oljetät med tryckta packningar, effektiva axeltätningar.

• Inbyggt synglas.

• Oljebrunn för påfyllningsspill.

• Blad av tekniskt avancerad polymer, stor diameter, oljepassagerna enkla att rengöra.

• Genomgående hög kvalitet.

• Stor mängd tillbehör att välja på.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

* Pneurop 6602.
** 1-fas/3-fas (3-fas finns för GVD 3 till 28).
*** 3-fasmotorer är energieffektiva versioner.

Oljan är av mineraloljetyp, viskositeten beror på pumpens storlek. 
Andra oljetyper finns att få på begäran.

Alla pumpar är godkända enligt CSA och UL.
Spänningsutföranden för hela världen för både 1-fas och 3-faspumpar. 
Närmare information finns på databladen.

PUMPTYP
Pumpkapacitet*

Optimalt tryck Motoreffekt Yttre mått Ljudnivå

Gasballast stängd 1-fas** D B H Vid 50 Hz

m³/h kubikfot/min mbar Torr 50 Hz (W) 60 Hz (W) mm mm mm dB(A)

GVD 0,7 0,75/0,95 0,4/0,5 3,0 x 10-3 2,3 x 10-3 90 90 151 324 178 43

GVD 1,5 1,6/2,0 0,8/1,2 3,0 x 10-3 2,3 x 10-3 160 160 151 324 178 54

GVD 3 3,3/3,9 2/2,3 2,0 x 10-3 1,5 x 10-3 450 550 170/158** 430 229 48

GVD 5 5,1/6,2 3,0/3,7 2,0 x 10-3 1,5 x 10-3 450 550 170/158** 430 229 48

GVD 8 8,5/10 5/5,9 2,0 x 10-3 1,5 x 10-3 450 550 180/158** 470/469** 265 48

GVD 12 12/14,2 7,1/8,4 2,0 x 10-3 1,5 x 10-3 450 550 180/158** 490/489** 265 48

GVD 18 17/20,4 10/12,1 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 550 750 183/171** 520 272 57

GVD 28*** 27,5/33,0 16,2/19,5 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 750 900 183/162** 584/570** 272 57
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2. OLJETÄTADE VAKUUMPUMPAR MED 
ROTERANDE LAMELL

2.2 GVD 40-275-SERIEN
40-275 m³/h vid 50 Hz (25,9-180 kubikfot/min 
vid 60 Hz)
De 2-stegs oljetätade vakuumpumparna med roterande lamell i GVD-serien är 

kända för högt optimalt vakuum, snabba pumphastigheter, tyst drift och förmåga 

att hantera vattenånga. Dessa direktdrivna pumpar med roterande lamell är till 

sin natur kompakta och vibrationsfria och ger utmärkt skydd för operatörer tack 

vare fläkten med fingerskydd och kopplingshus. Ett omfattande utbud av tillbehör 

är tillgängligt för användning i det bredaste utbudet av vakuumtillämpningar. 

• Avancerad trycksatt oljekrets ger effektiv smörjning även vid hög gasbelastning.

• När pumpen stängs av skyddar den fjäderbelastade fördelningsventilen mot återströmning av olja 

och luft.

• Gasballastreglering för hantering av hög andel vattenånga.

• Industrirullager på drivaxeln för högsta möjliga driftsäkerhet och lång, problemfri livslängd.

• Oljenivåglas med full höjd för enkel kontroll av oljenivå och oljeskick.

• Oljefilter som är enkla att byta, med filterindikator på större modeller.

• Centralt placerad inloppsport för enkel montering av en mekanisk boosterpump om så 

skulle behövas.

• Enkelt underhåll med praktiska servicesatser och internationell kundsupport.

• En lång rad tillbehör för alla typer av tillämpningsbehov.

• Pumpar och tillbehör kan levereras antingen som separata komponenter eller som ett helt 

fabrikskontrollerat system.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

* Pneurop 6602.
** Vattenkylda maskiner.

Oljan är av kolvätetyp. Andra oljetyper finns att få på begäran.
Alla motorer är energieffektiva 3-fasmotorer.
IEC EN60034. 
Tillgängliga motorspänningar:
• 400 V, 50 Hz 
• 460 V, 60 Hz NEMA premium
• 200/380 V, 50/60 Hz

PUMPTYP
Pumpkapacitet*

Optimalt tryck Motoreffekt Yttre mått Ljudnivå

Gasballast stängd 3-fas kW D B H Vid 50 Hz

m³/h kubikfot/min mbar Torr kW hp mm mm mm dB(A)

GVD 40 37/44 21,8/25,9 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 1,1/1,5 1,5/2 253 665 409 65

GVD 80 74/90 43,6/53 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 2,2/3  3/4 274 796 445 70

GVD 175** 160/196 94/115 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 5,5/6,5 7,5/8,5 410 994 563 75

GVD 275** 255/306 150/180 1,0 x 10-3 7,7 x 10-4 7,5/8,5 10/11 415 1088 565 75



16

2. OLJETÄTADE VAKUUMPUMPAR MED 
ROTERANDE LAMELL

2.3 GVS 20-300
20-365 m³/h (12-215 kubikfot/min)
Robust teknik 
GVS 20-300-serien fungerar enligt den beprövade principen med oljetätad 

roterande lamell som i många år har använts med framgång i alla allmänna 

industritillämpningar med vakuum. GVS 20-300-serien är en robust och 

välrenommerad produkt med en tekniskt avancerad och marknadsledande 

konstruktion.

• Fullmatade med innovativa funktioner som ger bästa möjliga prestanda till lästa 

möjliga livscykelkostnad.

• Inbyggd gasballast som standard för att hjälpa till med vattenhanteringen.

• Lämplig för kontinuerlig drift mellan 400 mbar(a) och optimalt tryck.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

PUMPTYP
Pumphastighet Optimalt tryck (1) 

Motorstorlek Förmåga att hantera vatten

Specifikation för motorns  
strömförsörjning1-fas 3-fas Gräns för ånga

m³/h kubikfot/min mbar (hPa) torr kW kW mbar kg/h

GVS 20 20 11,7 2 1,50 0,75 Tillval 15 0,25 1 – 220-240 V 50 Hz

 24 14,1 2 1,50 0,9 Tillval 15 0,25 1 – 220-240 V 60Hz

GVS 25 25 14,7 0,5 0,38 0,75 0,75 40 0,7 1 – 220-240 V 50 Hz

 29 17,0 0,5 0,38 0,9 0,9 40 0,7 1 – 220-240 V 60Hz

GVS 40 (3) 40 23,5 0,1 0,08 - 1,1 14/40 (2) 0,5/1,3 (2) 3 – 175-260/300-450 V 50 Hz

 48 28,3 0,1 0,08 - 1,35 14/40 (2) 0,5/1,3 (2) 3 – 200-300/346-520V 60Hz

GVS 60 (3) 60 35,3 0,1 0,08 - 1,5 14/50 (2) 0,7/2,4 (2) 3 – 175-260/300-450 V 50 Hz

 72 42,3 0,1 0,08 - 1,8 14/50 (2) 0,7/2,4 (2) 3 – 200-300/346-520V 60Hz

GVS 100 (3) 106 62,3 0,1 0,08 - 2,2 11/40 (2) 1/3,2 (2) IE2-motor 3 – 230, 400/265, 
460 V 50/60 Hz

 127 74,7 0,1 0,08 - 2,7 11/40 (2) 1/3,2 (2) IE2-motor 3 – 208-230,  
460 V 60 Hz

GVS 150 (3) 151 88,8 0,1 0,08 - 3,3 11/50 (2) 1,4/5 (2) IE2-motor 3 – 230, 400/265, 
460 V 50/60 Hz

 181 106,5 0,1 0,08 - 3,7 11/50 (2) 1,4/5 (2) IE2-motor 3 – 208-230,  
460 V 60 Hz

GVS 200 205 120,7 0,5 0,38 - 5,5 25 3,5 IE2-motor 3 – 230, 400/265, 
460 V 50/60 Hz

 245 144,2 0,5 0,38 - 6,6 25 3,5 IE2-motor 3 – 208-230,  
460 V 60 Hz

GVS 300 305 179,5 0,5 0,38 - 7,5 25 5 IE3-motor 3 – 230, 400 V 50 Hz

 365 214,8 0,5 0,38 - 8,6 25 5 IE2-motor 3 – 208-230,  
460 V 60 Hz

(1) För standardversion med öppen gasballastventil. Alla enheter uppnår bättre resultat än 0,5 mbar (förutom GVS 20).
(2) Hög vattenhanteringskapacitet.
(3) En fuktanpassad version finns tillgänglig: ett högre optimalt tryck på 4 mbar tillämpas.
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3. OLJETÄTADE VAKUUMPUMPAR MED 
ROTERANDE KOLV

3.1 GLS 250-500-SERIEN 
OCH KOMBINATIONER 
138-1 540 kubikfot/min
GLS-pumparna med roterande kolv från Atlas Copco har sålts i över 10  000 

exemplar under 80 år, och har satt standarden för prestanda och driftsäkerhet med 

branschens mest effektiva, kompakta design. Som en del av Atlas Copco-koncernen 

fortsätter Stokes Vacuum att utveckla nya oljesmorda pumpar med roterande kolv. 

GLS har förbättrats, vidareutvecklats och finjusterats. Den har nu ännu bättre 

driftsäkerhet och produktivitet samtidigt som underhållsbehovet och driftstoppen 

minimeras, vilket är särskilt viktigt inom krävande användningsområden som 

fordons- och flygindustrin och deras leverantörskedjor.

• Långsam rotationshastighet för optimal tillförlitlighet och lägre livscykelkostnad.

• Kan underhållas på plats för extra sinnesfrid.

• Uthållig, tillförlitlig drift även under krävande eller smutsiga förhållanden.

• Effektiv design ger maximal drifttid med minimalt antal rörliga delar och generöst utrymme 

mellan dessa.

• Lågt optimalt tryck ned till < 10-2 Torr. 

• Enkel design för enkelt underhåll.

• Kompakt design som sparar upp till 50 % värdefull golvyta.

• Avancerad balansering som minskar vibrationerna till ett minimum.

• Gasballast som standard. 



19

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

* Pneurop 6602

PUMPTYP
Pumphastighet

Optimalt tryck Motoreffekt Yttre mått Ljudnivå

Gasballast stängd 50 Hz 60 Hz D B H 50/60 Hz

m3/tim-1 ft3/min-1 mbar Torr kW hp mm mm mm dB(A)

GLS 250 234* 138* <3,3 x 10-2 <2,5 x 10-2 5,5 7,5 665 581 1195 77

GLS 500 442* 260* <3,3 x 10-2 <2,5 x 10-2 11 15 1032 651 1380 83

GLS 250/ZRS 500 500 294 <3,3 x 10-3 <2,5 x 10-3 7,5 10 1020 1065 1245 78

GLS 250/ZRS 1200 1200 706 <3,3 x 10-3 <2,5 x 10-3 9,5 12 1140 1175 1245 78

GLS 500/ZRS 1200 1200 706 <3,3 x 10-3 <2,5 x 10-3 15 20 1245 1250 1427 84

GLS 500/ZRS 2600 2600 1530 <3,3 x 10-3 <2,5 x 10-3 18,5 25 1315 1530 1427 84
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4. VÄTSKERINGPUMPAR

4.1 AWS- OCH AWD-SERIERNA 
Atlas Copcos vätskeringpumpar erbjuds som standardpaket i ett antal olika 

konfigurationer som lämpar sig för drift med engångs, partiell eller total 

återcirkulering. För system med partiell eller total återcirkulering finns pumpens 

paketkomponenter med genomfuktade delar i rostfritt stål som standard, 

oavsett konstruktionsmaterial i pumpen. AW-vakuumpumpar med vätskering är 

tillgängliga för både enstegs- (AWS) och tvåstegspumpar (AWD) med kapacitet 

från 200-37 500 m³/h och vakuumnivåer ned till 30 mbar (a).

• Standarddesign: 50 Hz DIN eller 60 Hz ANSI tillgängliga.

• Modulär uppbyggnad av 3 pakettyper: genomströmning, delvis återcirkulation och 

fullständig återcirkulation.

• Alternativa konstruktionsmaterial: gjutjärn, delar av rostfritt stål, helt i rostfritt stål.

• Tillbehören har som standard våtdelar av rostfritt stål.

• Korta ledtider, minimala livscykelkostnader och optimerad driftsäkerhet.

• Enkla iterativa utvecklingssteg utan omfattande spilltid mellan faserna.

• Certifierad för användning inom riskområden (Europa: ATEX Ex II 2Gc, IIB T3, USA: 

explosionssäkerhetsklass 1 division 1 grupp C och D).

• Det finns även versioner för användning utanför riskområden och ett komplett sortiment 

balkramsmonterade tillbehör.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

TYP
Maximal pumpkapacitet

Motoreffekt
Optimalt tryck

Motorns varvtal Tätningsalternativ 
återcirkulation 

vätska50 Hz 60 Hz 50 Hz

m³/h (vid 50 Hz) kubikfot/min  
(vid 60 Hz)

kW mbar(a) "Hg (vakuum) varv/min O/P/T*

AWD 200 200 141 7,5 11 30 29 1450 O/P/T

AWD 400 400 283 15 22 30 29 1450 O/P/T

AWD 610 610 432 22 30 30 29 1450 O/P/T

AWD 1230 1230 869 45 55 30 29 980 O/P/T

AWD 1680 1680 1188 55 75 30 29 980 O/P/T

AWD 1960 1960 1386 75 90 30 29 735 O/P/T

AWD 3280 3280 2316 110 132 30 29 735 O/P/T

AWD 4510 4510 3186 132 150 30 29 735 O/P/T

TYP

Maximal pumpkapacitet Motoreffekt
Optimalt tryck

Motorns varvtal Tätningsalternativ 
återcirkulation 

vätska50/60 Hz 50/60 Hz 50 Hz 60 Hz

m³/h kubikfot/min kW mbar(a) "Hg (vakuum) varv/min O/P/T*

AWS 3300 3300 1940 75 160 25,2 1450 980 P/T

AWS 4500 4500 2650 110 160 25,2 1450 980 P/T

AWS 6000 6000 3530 132 160 25,2 1450 980 P/T

AWS 8500 8500 5000 220 180 24,6 1450 980 P/T

AWS 10500 10500 6180 220 160 25,2 1450 980 P/T

AWS 13800** 12800 8130 300 180 24,6 1450 980 P/T

AWS 17100** 17100 10100 400 180 24,6 1450 980 P/T

AWS 22500** 22500 13250 550 180 24,6 1450 980 P/T

AWS 30000** 30000 17700 560 180 24,6 1450 980 P/T

AWS 37500** 37500 22100 775 180 24,6 1450 980 P/T

* O/P/T: Genomströmning, delvis återcirkulation, fullständig återcirkulation
** Alternativ med växellåda finns.

AWD 200-4510 (direktdriven)

AWS 3300-37500 (remdriven)**
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5. VAKUUMBOOSTERPUMPAR

5.1 ZRS 250-4200-SERIEN 
De mekaniska ZRS-boosterpumparna bygger på den enkla roterande lob-principen 

och är fortfarande favoritpumpen för tillämpningar där höga pumphastigheter 

krävs för tryck i området 0,01 till 50 mbar. Den här pumpen måste alltid kompletteras 

med en annan pump som kan ge en hög tryckskillnad jämfört med atmosfäriskt 

tryck. Den mekaniska boosterpumpen som arbetar vid relativt låga tryck utsätts 

inte för samma koncentrationer av frätande processmedier som extrapumpen, 

vilket gör den mycket tillförlitlig. 

• Lämplig för tillämpningar där det krävs höga pumphastigheter vid tryck mellan 0,01 och 

50 mbar/0,0075 och 37,5 Torr. 

• Arbetar vid relativt låga tryck och det gör den mycket driftsäker.

• ZRS-pumparna har en oljefri pumpmekanism av hög kvalitet. 

• Den beprövade axeltätningsanordningen ser till att ingen olja tränger in i pumpens stator. 

• Axeltätningarnas konstruktion är optimerad så att inget smörjmedel kan tränga in 

i pumpmekanismen. 

•  Dynamiskt balanserade rotorer och precisionsslipade drev bidrar till pumparnas mjuka, tysta 

gång, vilket är ett krav från dem som tillverkar avancerad teknisk utrustning.
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TEKNISKA SPECIFIKATIONER

PUMPTYP
Deplacement (slagvolym) Maximal tryckskillnad

Motoreffekt Yttre mått
Vikt

Kolväte D B H

m3/h-1 kubikfot/min mbar Torr kW hp mm mm mm kg

ZRS 250 310/375 185/220 180/150 140/115 2,2 3 705 305 272 69

ZRS 500 505/605 300/335 110/90 83/68 2,2 3 791 305 265 106

ZRS 1200 1195/1435 715/845 90/75 68/56 3 4 952 380 334 149

ZRS 2600 2590/3110 1525/1830 80/67 60/50 11 15 1156 522 498 345

ZRS 4200 4140/4985 2440/2935 60/50 45/38 11 15 1336 522 498 481

Det hydrokinetiska drevet vattenkyls på ZRS 1200 och större pumpar.

Motorerna överensstämmer med EN 60034 och är energieffektiva. 
Spänningsalternativ:
• 400 V, 50 Hz
• 230/460 V, 60 Hz
• 200/380 V, 50 Hz
• 200/380 V, 60 Hz

Oljan är av typen 100cSt-kolväte. Andra oljetyper finns att få på begäran.
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Vi rekommenderar att du tänker på följande: 

• Rörledningar bör slutta nedåt från pumpens inlopp och 

utlopp. Vätska som rinner tillbaka i pumpens utlopp kan 

orsaka lika stor skada som om den sugs in i inloppet. 

• Tänk på placeringen av manometrar och mätintervallet. 

Placera mätarna där du vill övervaka tryck och 

tryckförändringar (läckagehastigheter). 

• Placera skärmar för igångkörning och/eller filter vid inloppet. 

• Placera vätskeseparatorer vid pumpinloppet vid behov. 

• Glöm inte att det behövs tillräcklig åtkomst för underhåll. 

Låt oss till sist komma med en förmaning: försök att undvika 

oavsiktligt höga tryckförluster genom att använda en onödig 

nivå av skydd eller en allt för knixig rördragning. 

6. TILLBEHÖR
Skyddet är en viktig del i designen av vakuuminstallationer. Atlas Copco kan tillhandahålla de komponenter 

du behöver för att skydda ditt vakuumsystem. Fokus ligger naturligt på inflödessidan (eller luftinloppet) av 

vakuumpumpen, men det innebär inte att du kan glömma de andra stegen i processen.
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6.1 Vätskeseparatorer 
Atlas Copcos vätskeseparatorer skyddar mot droppar från kondens, 

aerosolser och vätska på sugsidan av vakuumpumpen. Separatorer med 

vätskering avlägsnar inte kondensångor från gasströmmen i ångfasen. 

De här separatorerna har en droppavskiljare och/eller cyklonisk 

separationsmekanism som sitter ovanför behållaren för den separerade 

vätskan. Behållaren har visuell och/eller elektronisk övervakning av 

vätskenivån så att du enkelt kan se när vätskan måste tömmas. I normala 

fall måste vakuumsystem stoppas och ventileras när vätska ska tömmas 

från behållaren. Det går dock att konfigurera separatorer så att den 

hopsamlade vätskan kan tömmas utan att störa processen. 

6.2 Cyklonseparatorer 
Cyklonseparatorer är mekaniska separatorer för extrahering av ånga och 

droppar från gasströmmar. De installeras uppströms om vakuumpumpen 

så att inte någon vätska ska tränga in i pumpen. De har en nivåindikator 

och går att välja med anslutning för en nivåomkopplare. 

6.3 Inloppsfilter 
Atlas Copco erbjuder luftinflödesfilter för alla tillämpningar som täcks 

av tryckintervallet i vår produktportfölj. De här filtren skyddar din 

vakuumpump mot intrång. De är utformade för effektivast möjliga skydd, 

maximal effektivitet med minsta möjliga flödesbortfall och högsta 

möjliga tillgänglighet.

Atlas Copcos inflödesfilter passar särskilt bra för grova och ofarliga 

vakuumtillämpningar. De är avsedda att installeras i vakuumlinjer, vilket 

ofta innebär direkt vid pumpens inflöde. Huset är vakuumtätt och 

anpassat efter vakuumpumpens filtreringseffektivitet. 

6.4 Filterpatroner 
Vi erbjuder filterpatroner till våra inloppsfilter som är avsedda att passa 

en mängd olika tillämpningar inom industriell vakuumteknik. De skyddar 

din vakuumpump mot intrång och minskar därför slitaget på pumpen. 

Den här typen av skydd skapar förutsättningar för bästa möjliga 

tillförlitlighet och tillgänglighet för din vakuumpump.

Våra vakuumklassade patroner ger en extremt hög separeringseffektivitet 

och samtidigt mycket låg tryckförlust. De är utformade med den här 

optimeringen i åtanke, men även för höga volymflödestal i kritiska delar 

av tryckintervallet. Filterpatronerna är tillverkade av papper för ”torra” 

tillämpningar och av polyester för tillämpningar där det förekommer fukt. 
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6.5 Manometrar
Med Atlas Copcos vakuummätare kan du noga mäta olika 

tryckintervall. Kapselmätare för vakuum. Atlas Copcos 

vakuummätare mäter noggrant tryck under atmosfäriskt tryck. 

Vi erbjuder mätare med atmosfärtryck eller absolut tryck som 

referens. De här mätarna kalibreras och kan fås med olika 

mätintervall, både för stigande och fallande tryckförhållanden. 

6.6 Digital vakuummätare
Atlas Copcos elektroniska mätare ger en noggrann mätning av 

det ultimata trycket för Atlas Copcos sortiment av oljetätade 

vakuumpumpar. Det här instrumentet är idealiskt när du vill 

hitta fel, eftersom det ultimata trycket för en oljetätad pump är 

en bra indikation på pumpens skick och prestanda. Ungefär 

som en blodtrycksmätare för människor.

Den digitala vakuummätaren ger exakta avläsningar av det 

absoluta trycket i intervallet 0,1 mbar till 25 mbar, och ger 

bättre noggrannhet i intervallet 0,5 till 5 mbar än kapselmätare. 

6.7 Andra mätare 
Med en tryckmätare mellan elementet och separatorn för 

oljedroppar kan du enkelt läsa av mättnadsnivån i 

oljeseparatorfiltret. Du ser precis när du behöver byta ut 

utloppsfiltret. Det innebär att du inte slösar pengar på att byta 

ut filtret för tidigt, och du riskerar inte att tappa prestanda 

genom att byta ut det för sent.
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6.8 Vakuumtankar
Med vakuumtankar kan du kontrollera tryckförändringarna 

i en del tillämpningar. Beroende på tillämpning så kan du 

ha nytta av en vakuumtank. Med vakuumtankar får du en 

buffertvolym för kontroll av tryckändringshastigheten och 

i vilken utsträckning som tryckvariationer upplevs där 

vakuumet används i processen.

Alla Atlas Copcos behållare är tillverkade av kolstål med 

en skyddande färgbeläggning på de yttre ytorna. De finns 

i storlekar från 500 till 5 000 liter med både lodrät och 

vågrät orientering. 

6.9 Kontrollventiler och 
pumpisoleringsventiler 
Ventiler kan skydda din pumpinstallation innehållande 

en eller flera pumpar. Atlas Copco rekommenderar att du 

använder en inloppsisoleringsventil eller backventil när 

du har: 

• En installation med flera pumpar. 

• En konfiguration där en volym av anläggningen/

rörledningarna förblir vakuumtäta när pumpen stoppas. 

Sådana ventiler isolerar den stillastående vakuumpumpen 

från det återstående vakuumet, så att inte pumpen börjar 

rotera åt fel håll.

Våra ingenjörer kan hjälpa dig med bästa möjliga 

konfiguration av komponenter och vakuumkällor under 

sådana förhållanden. 

6.10 Elektronikon®-styrenheter för 
flera pumpar
Med en styrenhet förbättras effektiviteten i din installation 

(med flera pumpar). GV 630-4800 levereras med en 

förinstallerad styrenhet som övervakar driften av din pump. 

Men de här styrenheterna kan även användas till övervakning 

av flera maskiner. Våra välkända Elektronikon-styrenheter är 

installerade i de tankmonterade GVS-systemen och de nya 

GHS VSD+-pumparna med roterande skruv. Elektronikon har 

en mängd funktioner för styrning och övervakning för en 

mängd olika inlopps-/utloppskonfigurationer. 
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7. SERVICE
Vi bryr oss om vakuum
Atlas Copco känner till alla aspekter när det gäller vakuum. I egenskap av marknadsledare och innovatör 

inom alla områden av gaskompressionsteknik har vi utvecklat toppmoderna vakuumpumpar, system och 

tillbehör. Våra kundcenter över hela världen kan leverera de högkvalitativa vakuumlösningar som passar 

din tillämpning. Men det här är bara en liten del av allt vi erbjuder. I syfte att hålla utrustningen mycket 

tillförlitlig och effektiv under hela dess livslängd är service och support tillgänglig på din ort, anpassas efter 

dina specifika behov och levereras av våra fabriksutbildade experter.

Om du ska få ut mesta möjliga av ditt vakuumsystem behöver du någon som bryr sig. Någon som bryr sig 

på riktigt, som Atlas Copco.

HÅLL KOLL PÅ DINA KOSTNADER
När du köper vakuumutrustning handlar det mesta om kostnaden för investeringen. De prestanda 

och den kapacitet du behöver vägs mot inköpspriset. Men det är inte den största kostnaden. 

Därefter väntar kostnader för installation och anslutning av vakuumsystemet. När systemet är 

igång tillkommer kostnader för underhåll. Inte att förglömma är att utrustningen drar ström. 

Kostnaden sett över utrustningens hela livscykel är det vi kallar för den totala ägandekostnaden. 

Om du vill spara pengar så måste du börja titta på den totala ägandekostnaden.
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SPARA ENERGI
Energikostnaderna står för upp till 50 % av den totala ägandekostnaden för 

din vakuumutrustning. På de flesta industrianläggningar så står elektriska 

motorsystem som vakuumpumpar för ungefär 70 % av energiförbrukningen. 

Det innebär att du kan spara mycket pengar genom att minska 

energiförbrukningen. 

Att spara energi är ett stort fokus när vi utvecklar nya produkter. Effektiva 

motorer och ny teknik som variabel hastighet gör att vi kan få bättre 

ekonomi i motorerna. Med underhåll som utförs i tid så kan den här höga 

effektiviteten bibehållas. Det minskar din elräkning samtidigt som ditt 

CO2-avtryck minskar. 

Genom att se över hela vakuuminstallationen så kan du undvika att slösa 

energi. Var uppmärksam på läckage, eftersom de är en av huvudorsakerna 

till effektivitetsförluster.

UNDVIK AVBROTT
Vakuum är förmodligen en kritisk del av din produktionsprocess. Om 

utrustningen går sönder kan det leda till att produktionen stannar, vilket får 

stora ekonomiska konsekvenser: uteblivna intäkter, personalkostnader och i 

värsta fall även straffavgifter eller förlorade kontrakt. 

Å andra sidan så utsätts vakuumpumpar för tuffa tag. Alla partiklar och 

kontaminanter i systemet hamnar i vakuumsystemet. 

Därför är det viktigt att du sköter servicen på rätt sätt och i tid. Ett 

skräddarsytt underhållsprogram anpassat efter just din installation är en 

värdefull investering eftersom det ger dig bästa möjliga tillgänglighet.
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VI HAR LÖSNINGEN
Atlas Copco har den servicelösning du behöver när du vill minimera dina driftskostnader och maximera 

tillgänglighet och prestanda. Tack vare vår globala serviceorganisation kan vi erbjuda lokal support världen 

över. Alla våra underhålls- och servicelösningar uppfyller samma höga kvalitetskrav.

7.1 Reservdelar

7.1.1 Äkta delar
Äkta reservdelar från Atlas Copco tillverkas enligt samma höga 

standard som den ursprungliga vakuumpumpen. De har 

genomgått samma hållbarhetstester och är det bästa skyddet för 

din investering. Äkta reservdelar från Atlas Copco ger dig bästa 

möjliga värde. Det garanterar vi!

7.1.2 Vakuumoljor
Oljan är en viktig del av din vakuumpump. Kvalitet, prestanda 

och livslängd kan påverka den totala servicekostnaden avsevärt 

och utsätta andra komponenter i vakuumpumpen för risker. 

Därför har Atlas Copco tagit fram, testat och godkänt ett komplett 

sortiment med olja som klarar smörjkraven i våra pumpar i 

under olika driftsförhållanden.

Vakuumvätskor: originalsmörjmedel till din skruvvakuumpump 
från Atlas Copco

• Vacuum Fluid Basic: mineralolja 

• Vacuum Fluid: syntetisk olja (PAO/POE)

• Vacuum Fluid Plus: syntetisk olja (PAG/POE) för varma och 

fuktiga miljöer

• Vacuum Fluid FD: syntetisk olja av livsmedelskvalitet (PAO) 

som är NSF-godkänd

Vakuumlamellvätskor: originalsmörjmedel till din vakuumpump 
med roterande lamell från Atlas Copco

• Vacuum Vane Fluid: minerallamellolja som finns i 3 olika 

viskositeter (32/68/100)

• Vacuum Vane Fluid Plus: syntetisk lamellolja som finns i 3 olika 

viskositeter (32/68/100)

7.1.3 Servicesatser
De reservdelar du behöver, när du behöver dem! Med servicesatser kan du 

planera servicen av din vakuumpump i förväg, och undvika överraskningar som 

kan påverka slutanvändarens budget. Om du tar hänsyn till den ekonomiska och 

tidsmässiga besparing som kommer av att du inte behöver beställa och installera 

enskilda reservdelar så är servicesatser utan tvekan den mest kostnadseffektiva 

underhållslösningen.
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7.2 Eftermarknadstjänster
Vi på Atlas Copco kan erbjuda en mängd olika lösningar för planerat underhåll. Det du behöver är en lösning som optimerar din 

produktion i alla lägen, och detta helst till lägsta möjliga kostnad. Våra specialiserade rådgivare besöker dina produktionsanläggningar 

och bedömer dina specifika behov. På så sätt kan vi föreslå den mest kostnadseffektiva underhållsplanen för dina behov.

I syfte att hitta den lösning som bäst passar just dina behov så kan du välja olika vägar där vi har större eller mindre inblandning. 

Dessutom kan du när som helst byta nivå eller anpassa din plan utifrån dina behov.

7.2.1 Plan för reservdelar och inspektion
Vi låter dig sköta jobbet! Vi kontrollerar regelbundet din vakuuminstallation och identifierar vad som behöver göras. Vi levererar 

nödvändiga reservdelar, men lämnar det faktiska underhållet till dig.

7.2.2 Plan för förebyggande underhåll
Vi hjälper till! Den här serviceplanen täcker alla av Atlas Copco rekommenderade serviceåtgärder, proaktivt och i rätt tid. Eftersom den 

årliga underhållskostnaden är fast så kan våra kunder känna sig säkra i sina kostnadsprognoser.

7.3 AIRnet: snabbt, enkelt och tillförlitligt
Tack vare AIRnet tar det inte längre massor av tid att installera ett 

rörsystem. Det består av aluminium och polymerer som är lämpliga för 

komprimerad luft och vakuum (0,013-16 bar absolut). AIRnet är beständigt 

mot rost, mekaniska stötar och utomhusförhållanden, och den läckagesäkra 

anslutningen har en överlägsen tätning.
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7.4 SMARTLINK
SMARTLINK är Atlas Copcos program för övervakning av utrustning. Det ger ditt företag total insikt i din vakuuminstallation. Det 

hjälper till att förutsäga potentiella problem – så att du kan vara beredd. Det visar hur och var produktionen kan optimeras och var 

det går att spara energi. 

7.4.1 SMARTLINK Service
Gör slut på ovissheten. När SMARTLINK Service är installerat 

i dina vakuumpumpar är det lika enkelt att planera 

underhållsbesök som det borde vara. Din serviceloggbok når 

du efter en klickning och din onlinelänk till Atlas Copco ger 

möjlighet att begära och ta emot offerter gällande reservdelar 

eller tilläggstjänster mycket snabbt.

7.4.2 SMARTLINK Energy 
Skydda utrustningens prestanda. Med SMARTLINK Energy ger 

Atlas Copco dig möjlighet att kontinuerligt övervaka och 

analysera energieffektiviteten i pumprummet. Du fastställer 

prestandaindikatorer, du definierar gränserna. SMARTLINK 

analyserar och rapporterar. På så sätt kan du göra exakta och 

omedelbara förbättringar vid behov. Resultaten kan användas 

vid energiövervakning enligt ISO50001

7.4.3 SMARTLINK Uptime
Håll dina vakuumpumpar igång. Via e-post och/eller SMS får du 

alla relevanta maskinindikeringar (varningar och avstängningar) 

i förväg. Med utgångspunkt från den här informationen kan du 

vidta alla de åtgärder som krävs för att undvika risken för haveri.

7.4.2 SMARTLINK Energy

SERVICEBEHOV

KOMPRES-
SORHAVERI

FÖRVARNING
OM NÄR  
SERVICE  
BEHÖVS

OPTIMAL

ENERGI- 

EFFEKTIVITET

MINSKAD 

ENERGI- 

EFFEKTIVETET

RISK FÖR 

 HAVERI

service!

service?

ENERGI- 
EFFEKTIVITET

FÖRSENAD SERVICE Sparade pengar!
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7.5 Optimering
7.5.1 AIRScan
Det är inte billigt med vakuum. Det mesta av 

kostnaden under en vakuumpumps livslängd går till 

energi. Därför kan Atlas Copco energikonsulter hjälpa 

dig att hitta områden där du kan minimera dina 

driftskostnader. Bland tjänsterna finns identifiering 

av läckage och program för energimätning.

7.5.2 AIROptimizer
AIROptimizer är en tjänst för energibesparing där 

Atlas Copco hjälper dig att minska 

energiförbrukningen genom att installera ett centralt 

styrsystem för upp till 6 vakuumpumpar. Ett centralt 

vakuumnätverk som administreras på rätt sätt kan 

spara energi, minska behovet av underhåll, minska 

antalet driftstopp, öka produktionen och förbättra 

produktkvaliteten. Atlas Copcos centrala ES-

styrsystem är det mest effektiva sättet att övervaka 

flera vakuumpumpar samtidigt. Med en ES-styrenhet 

får du en central kontrollpunkt för hela ditt 

vakuumnätverk, så att alla vakuumpumpar ger 

optimala prestanda för din process. Resultatet är ett 

energieffektivt nätverk du kan lita på, så att du slipper 

oroa dig och samtidigt kan hålla kostnaderna nere.

Utan ES Med ES

Nättryck

Lägsta systemtryck

Genomsnittligt tryck

Lägsta systemtryck

Genomsnittligt tryck

För varje tryckminskning på 1 bar 
i ett system på 7-8 bar(e) minskar 
energiförbrukningen med 7 %.







VI STÅR FÖR HÅLLBAR PRODUKTIVITET
Vi står fast vid våra åtaganden gentemot våra kunder, miljön och människorna omkring oss. 

Vi levererar prestanda som står sig över tiden. Det är det vi kallar hållbar produktivitet.

www.atlascopco.com
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