
GA 30+-90/GA 37-90 VSD®

Atlas Copco 
Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju 

30-90 kW/40-125 KM



Integracja systemu sprężonego powIetrza   
System sprężonego powietrza GA+ Work Place może zostać zain-
stalowany tam, gdzie jest najbardziej potrzebny: w miejscu poboru 
sprężonego powietrza. Ze względu na cichą pracę i zintegrowane 
urządzenia do uzdatniania sprężonego powietrza nie ma konieczno-
ści budowania osobnej sprężarkowi. Sprężarki GA dostarczane są 
do klienta w stanie gotowości do natychmiastowej pracy co umożli-
wia ograniczenie do minimum kosztów instalacji.

obnIżanIe kosztów energII  
Koszt sprężonego powietrza może stanowić ponad 40% kosztów 
energii elektrycznej. Sprężarki GA+ mogą ograniczyć zużycie energii 
w całym okresie eksploatacji sprężarki ( LCC ) dzięki zastosowaniu 
niezwykle wydajnego elementu sprężającego. Ponadto moduł 
zmiennej prędkości obrotowej (VSD) dzięki automatycznemu dopa-
sowywaniu ilości wytwarzanego sprężonego powietrza do jego  
zużycia pozwala dodatkowo na obniżenie kosztów nawet do 35%.

gwarantowana nIezawodność 
Sprężarki GA Atlas Copco zostały zaprojektowane, wykonane  
i testowane zgodnie z ISO 9001, ISO 14001 i ISO 1217, wyda- 
nie 3, aneks C. Zastosowanie najnowocześniejszych śrubowych 
elementów sprężających z wtryskiem oleju gwarantuje długie  
i bezpieczne użytkowanie sprężarki przy najniższym koszcie 
eksploatacyjnym.

Inteligentne rozwiązanie idealnie dopasowane  
do warunków roboczych

Sprężarki serii GA Atlas Copco gwarantują doskonałą wydajność, elastyczne dopaso-
wanie do zmiennych warunków roboczych i ograniczenie do minimum całkowitego 
kosztu eksploatacji. Mając do wyboru trzy serie sprężarek klasy Premium z pewnością 
znajdą Państwo model idealnie dopasowany do Państwa indywidualnych wymagań. 
Sprężarki serii GA przygotowane są do pracy nawet w najtrudniejszych warunkach, co 
pozwala na efektywny przebieg każdego procesu produkcyjnego. 



GA+
GA• Najwyższa jakość i wygodna obsługa techniczna przy najniższym koszcie wstępnym

• Większa niezawodność dzięki bezobsługowemu układowi napędowemu

• Występujący w całej serii sprężarek przyjazny środowisku zintegrowany osuszacz zapewnia doskonałą jakość sprężonego powietrza 
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów instalacji i powierzchni koniecznej do zainstalowania systemu sprężonego powietrza

• Nowoczesny sterownik Elektronikon® zapewnia kontrolę i gwarantuje efektywność pracy sprężarki

Doskonała wydajność i pełna niezawodność to podstawowe kryteria gwarantujące spełnienie indywidualnych oczekiwań 
potencjalnych użytkowników.

• Najwyższa dostępna na rynku wydajność sprężonego powietrza

• Mniejsza zużycie energii i niższa emisja hałasu

• Występujący w całej serii sprężarek przyjazny środowisku zintegrowany osuszacz zapewnia doskonałą jakość sprężonego powietrza 
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów instalacji i powierzchni koniecznej do zainstalowania systemu sprężonego powietrza

• Łatwy monitoring i prosta obsługa techniczna dzięki nowemu sterownikowi Elektronikon® wyposażonemu w kolorowy wyświetlacz 
o wysokiej rozdzielczości

• Większa niezawodność dzięki bezobsługowemu układowi napędowemu

ga: sprężarka klasy premIum

ga+: lIder w zastosowanIach przemysłowych

GA VSD
Ograniczone do minimum zużycie energii nawet przy najbardziej wymagających zastosowaniach pozwala na naprawdę duże oszczędności 

• Średnie zużycie energii niższe nawet o 35%

• Nowoczesna technologia zastosowana w napędzie o zmiennej prędkości obrotowej (VSD)

• Możliwość elastycznego wyboru wartości ciśnienia: 4–13 bar

• Występujący w całej serii sprężarek zintegrowany osuszacz o wysokiej wydajności zapewnia doskonałą jakość sprężonego powietrza 
przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów instalacji. Zainstalowany w sprężarkach GA 37–90 VSD system Dryer Saver Cycle pozwala 
na oszczędność do 60% energii zużywanej przez osuszacz

• Łatwy monitoring i prosta obsługa techniczna dzięki nowemu sterownikowi Elektronikon® wyposażonemu w kolorowy wyświetlacz 
o wysokiej rozdzielczości.

ga Vsd: nIezwykła energooszczędność
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ochrona procesu produkcyjnego

• Zastosowana w sprężarkach serii GA chłodnica końcowa ze zintegrowanym 
separatorem wody usuwa niemal 100% kondensatu nie dopuszczając do 
powstania korozji w urządzeniach zainstalowanych za nią i poprawiając jakość 
sprężonego powietrza w porównaniu ze zwykłymi separatorami. 3 

• Użyte w sprężarkach serii GA spusty wody wykluczają straty sprężonego 
powietrza, które mają miejsce w przypadku spustów konwencjonalnych. 
Komunikacja między spustem i sterownikiem sprężarki zapewnia stałe usuwanie 
kondensatu. W przypadku awarii w dostawie energii kondensat można 
spuszczać poprzez zintegrowany ręczny układ obejściowy 4.

• Filtr wlotowy typu „heavy duty” chroni elementy sprężarki usuwając 99,9% 
cząstek o wielkości do 3 mikronów. 8  

• Nowoczesny sterownik Elektronikon® z wbudowanym serwerem stron www. 
Umożliwia zdalne monitorowanie pracy sprężarki poprzez proste połączenie 
ethernetowe. 9  

• Ochrona znajdujących się za sprężarką urządzeń służących do uzdatniania 
sprężonego powietrza: zintegrowany osuszacz z opcjonalnymi filtrami DD i PD 
zapobiega kondensacji i powstawaniu korozji w sieci sprężonego powietrza, 
utrzymując dzięki temu wartość przenoszonego w sprężonym powietrzu oleju 
na bardzo niskim poziomie: 0,001 ppm.

zbudowane by trwać

• Układ napędowy zastosowany w sprężarkach serii GA to układ w 100% bezobsługowy, 
zabezpieczony przed negatywnym wpływem pyłu i kurzu, wykluczający ryzyko związane 
ze smarowaniem zwykłych łożysk silnikowych. 1 

• Silnik elektryczny o wysokiej wydajności EPAct / EFF1 i stopniu ochrony IP 55pozwala na 
ciągłą pracę sprężarki.

• Filtr oleju o wysokiej efektywności ( ß12=75, zgodnie z wymaganiami ISO 16889 ) usuwa 
o 300% mniejsze cząsteczki w porównaniu ze zwykłym filtrem podwyższając stopień 
czystości oleju, co pozwala na wydłużenie okresu eksploatacji wszystkich elementów 
sprężarki wymagających smarowania. 2  

• Dzięki innowacyjnej technologii i układowi chłodzenia szafy rozdzielczej temperatury robocze 
są precyzyjnie regulowane nawet przy temperaturze otoczenia do 55°C / 131°F*. 5 

• Zawór wlotowy pracuje dzięki działaniu próżni i sprężonego powietrza, co znacznie podnosi 
jego niezawodność w porównaniu ze sprężynowymi zaworami wlotowymi z zewnętrznym 
podłączeniem powietrza sterującego.

* W wersji standardowej do 46°C / 115°F.

Niezawodne i energooszczędne

element sprężający najnowszej generacjI

Firma Atlas Copco zawsze poświęcała i poświęca nadal ogromną uwagę 
pracom konstrukcyjnym nad śrubowym elementem sprężającym do każdej 
kolejnej generacji sprężarek serii GA. Opracowana przez niezwykle 
doświadczonych i pracujących z wielkim zaangażowaniem inżynierów  
Atlas Copco najnowsza wersja innowacyjnego śrubowego elementu 
sprężającego z wtryskiem oleju gwarantuje niezwykle wysoką efektywność 
i niezawodność pracy sprężarki.
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nIższe koszty energII

• Scentralizowany układ sterowania poprzez wyposażony w nowe algorytmy system 
Elektronikon® pozwala na obniżenie ciśnienia w układzie sprężonego powietrza i mniejsze 
zużycie energii.

• Nowy zintegrowany osuszacz zainstalowany w modelach GA 37+-90 napełniony środkiem 
ziębniczym R410A, wyposażony w system fan saver cycle, charakteryzujący się niewielkim 
spadkiem ciśnienia w wymienniku ciepła zapewnia znaczne oszczędności energii, niższy koszt 
operacyjny i ograniczoną emisję, która mogłaby mieć wpływ na zjawisko globalnego ocieplenia.

• Innowacyjny materiał zastosowany w filtrze pozwala na usuwanie cząstek ze sprężonego 
powietrza przy jednoczesnej minimalizacji wartości spadku ciśnienia, co umożliwia osiągnięcie 
optymalnej jakości sprężonego powietrza i najwyższej skuteczności filtrowania. 6 

• Opcjonalny system odzyskiwania energii pozwala na odzyskanie do 80% energii wejściowej, 
którą można wykorzystać do innych zastosowań przemysłowych. 10 

• Średnica zaworu wlotowego została dobrana w taki sposób by umożliwić maksymalny 
przepływ powietrza i wyeliminować niepotrzebne spadki wartości ciśnienia. 7 

GA 30+-37-45

prosta I wygodna obsługa technIczna

• Nowoczesny sterownik Elektronikon® podaje komunikaty 
ostrzegawcze, plany koniecznych do wykonania czynności 
obsługi technicznej pokazuje wizualizację stanu roboczego 
sprężarki w trybie on-line.

• Łożysko silnika po stronie przeciwnej do napędu zostało 
nasmarowane na cały okres eksploatacji, dzięki czemu 
nie musi być poddawane obsłudze technicznej.

• Wysokiej klasy materiały eksploatacyjne charakteryzujące 
się długim okresem użytkowania (aż do 8000 godzin)  
mogą być wymieniane w łatwy i wygodny sposób.

Zarówno chłodnica końcowa z wbudowanym separatorem 
wody 3   jak i buster chłodzący szafę rozdzielczą 5   
są zainstalowane w tylnej części sprężarki



Niewielki spadek 
ciśnienia

Saver Cycle 
Control

Energooszczędny środek 
ziębniczy R410A

Wymiennik ciepła
Spust kondensatu  

nie powodujący strat  
sprężonego powietrza

Ë		zIntegrowane osuszacze napełnIone  
środkIem zIębnIczym r410a umożlIwIają 
oszczędność energII rzędu 40%

•  Wprowadzenie środka ziębniczego R410A pozwala zmniejszyć negatywny 
wpływ na zjawisko globalnego ocieplenia średnio o 50%

•  Zastosowanie energooszczędnego środka ziębniczego R410A zmniejsza 
koszty operacyjne

•  Charakterystyka przyjazna środowisku

•  Unikalny system Saver Control System z sensorem temperatury otoczenia 
oparty na dociążeniu osuszacza i wilgotności względnej sprężonego powietrza

•  Wymiennik ciepła o niskiej wartości spadku ciśnienia

•  Brak strat sprężonego powietrza dzięki specjalnej konstrukcji spustu 
kondensatu

•  Ciśnieniowy punkt rosy o wartości 3°C (wilgotność względna 100%  
przy temperaturze 20°C)

•  Standardowy środek ziębniczy R404A w modelach GA 30+-45. 

Jakość na pierwszym miejscu

Zarówno opcjonalne filtry DD/PD jak i zintegrowany osu-
szacz powietrza typu ziębniczego (IFD) skutecznie usuwa-
ją ze sprężonego powietrza wilgoć, aerozole i cząsteczki 
stałe chroniąc przed uszkodzeniami maszyny produkcyjne 
i produkty końcowe. Wysoka jakość sprężonego powie-
trza przyczynia się do zwiększenia efektywności procesu  
produkcyjnego i zapewnienia stałej, wysokiej jakości pro-
duktów końcowych. 

klasa jakoścI Iso*
wIelkość cząstek 

stałych
cIśnIenIowy punkt rosy 

dla wody**
stężenIe oleju

3.-.4 3 mikrony - 3 ppm

3.4.4 3 mikrony +3ºC, 37ºF 3 ppm

2.4.2 1 mikron +3ºC, 37ºF 0,1 ppm

1.4.1 0,01 mikrona +3ºC, 37ºF 0,01 ppm

Nieuzdatnione sprężone powietrze zawiera wilgoć, cząsteczki kurzu i 
aerozole, które mogą uszkodzić cały system sprężonego powietrza i 
zanieczyszczać produkty końcowe. Wynikające z tego dodatkowe 
koszt obsługi technicznej i koszty przestoju znacznie przekraczają 
koszty uzdatniania sprężonego powietrza. Nasze sprężarki dostarcza-
ją czyste, suche sprężone powietrze, które poprawia niezawodność 
całej instalacji, pozwala uniknąć kosztownych przestojów i opóźnień 

oraz pozwala na utrzymanie wysokiej jakości produktów końcowych. 
Czyste, uzdatnione powietrze zmniejsza również niebezpieczeństwo 
korozji i przecieków w układzie sprężonego powietrza pozwalając na 
znaczne oszczędności. Ograniczenie do minimum przecieków i strat 
energii i wyeliminowanie niebezpiecznych metod utylizacji nie uzdat-
nionego kondensatu umożliwia ochronę środowiska zgodnie z wyma-
ganiami najbardziej surowych międzynarodowych norm.

elementy układu sprężonego powIetrza wpływające na oszczędność energII

zIntegrowana czystość

*  Wartości w tabeli odpowiadają maksymalnym wartościom granicznym zgodnie z klasą ciężkości ISO.
**  Wartość ciśnieniowego punktu rosy dla wody przy wilgotności względnej 100% i temperaturze 20°C/68°F.



Konwencjonalna sprężarka z zewnętrznym systemem filtracyjnym 
i wysokim poziomem hałasu podczas pracy musi być umieszczona 
z dala od strefy produkcyjnej. Brak integracji podwyższa koszty 
instalacji.

WorkPlace: pełna uniwersalność, wielkie możliwości

• Dzięki ograniczonej zewnętrznej instalacji rurowej sprężarki GA+ mi-
nimalizują spadek ciśnienia w systemie i ograniczają koszt energii.

• System filtracyjny pozwala na wytwarzanie czystego sprężonego po-
wietrza co pozwala na uniknięcie korozji sieci powietrznej i co za tym 
idzie minimalizację kosztów energii, napraw i obsługi technicznej.

• Zaawansowany system monitoringu Elektronikon® umożliwia pracę 
sprężarek GA+ przy najniższym możliwym ciśnieniu przyczyniając 
się do obniżenia kosztów energii.

• Separator OSCi to wydajne urządzenie oddzielające olej 
z kondensatu.

• Olej pozostający w kondensacie może mieć szkodliwy wpływ 
na środowisko.

• Uzdatniony kondensat nie zanieczyszcza wody, środowiska 
naturalnego i ekosystemów.

• Oczyszczona woda jest nieszkodliwa dla środowiska i może  
być odprowadzana do systemów kanalizacyjnych, co obniża 
koszt jej utylizacji.

Dzięki zwartej konstrukcji, niskiemu poziomowi hałasu oraz zintegro-
wanemu systemowi oczyszczania sprężonego powietrza i kondensa-
tu sprężarki GA+ są w pełni uniwersalnymi urządzeniami, które można 

stosować dla potrzeb każdego procesu produkcyjnego. Mogą być 
ustawiane w bezpośrednim sąsiedztwie punktu poboru sprężonego 
powietrza co pozwala na znaczne oszczędności energii.

GA+ WorkPlace zachowująca niski poziom hałasu i posiadająca 
zintegrowany system oczyszczania powietrza i kondensatu może 
być ustawiona bezpośrednio obok punktu poboru sprężonego 
powietrza. Pozwala to na oszczędność miejsca i zmniejsza koszt 
instalacji rurowej.

• Sprężarki GA+ mogą pracować w pobliżu punktu poboru sprężone-
go powietrza - nie ma potrzeby tworzenia osobnej sprężarkowni. 

• Sprężarki GA+ dostarczane są w stanie pozwalającym na ich  
natychmiastowe użycie – dzięki temu minimalizują czas przestoju  
i umożliwiają ograniczenie kosztu instalacji.

• Dzięki zintegrowanemu systemowi filtrującemu GA+ pozwalają na 
ograniczenie kosztownego orurowania zewnętrznego i minimalizu-
ją spadek ciśnienia.

obnIżenIe kosztów InstalacjI

obnIżenIe kosztów energII I obsługI technIcznej

zIntegrowany system separacjI

• The GA+ can operate close to the point of use – eliminating  
the need for a dedicated compressor room.

• The GA+ is delivered ready for use – minimizing production 
downtime and reducing installation costs.

• With filtration equipment integrated, the GA+ reduces the need for 
costly external piping and minimizes pressure drop.



Nowa generacja systemu operacyjnego Elektronikon® wyposażona w liczne i różnorodne 
funkcje sterowania i monitoringu zwiększa wydajność i niezawodność pracy sprężarki.  
W celu maksymalizacji wydajności energetycznej system Elektronikon® kontroluje  pracę 
głównego silnika napędowego i reguluje ciśnienie w systemie w obrębie zaprogramowanego 
wcześniej wąskiego pasma ciśnień.

System sterowania i monitoringu 
nowocześniejszy niż inne

• Jeszcze większa łatwość użytkowania: intuicyjny system 
nawigacji z czytelnymi piktogramami i dodatkową czwartą 
lampką kontrolną informującą o czynnościach obsługi 
technicznej

• Wizualizacja sprężarki poprzez przeglądarkę internetową 
za pośrednictwem prostego połączenia ethernetowego

• Możliwość prostej aktualizacji i rozszerzenia o dodatkowe 
funkcje

• Większa niezawodność pracy: bardziej trwała klawiatura

• Funkcja ponownego automatycznego uruchomienia po awarii 
zasilania

• Funkcja Opóźnionego Drugiego Zatrzymania 

• Możliwość rozszerzenia do funkcji nowoczesnego sterownika 
graficznego Elektronikon®

• Jeszcze większa łatwość użytkowania: 3,5-calowy kolorowy 
wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości z czytelnymi 
piktogramami i dodatkową czwartą lampką kontrolną 
informującą o czynnościach obsługi technicznej

• Wizualizacja sprężarki za pośrednictwem prostego połączenia 
ethernetowego

• Większa niezawodność pracy: nowy przyjazny dla 
użytkownika wielojęzyczny interface i trwała klawiatura

• Funkcja ponownego automatycznego uruchomienia po awarii 
zasilania

• Podwójne nastawienie wartości ciśnienia

• Jeszcze większa elastyczność pracy: cztery różne plany tygodnio-
we, które mogą zostać zaprogramowane na 10 kolejnych tygodni

• Funkcja Opóźnionego Drugiego Zatrzymania na ekranie 
i wskazania oszczędności generowanych przez układ VSD

• Graficzne wskazania planów obsługi technicznej

• Funkcje zdalnego sterowania i łączności

• Zaktualizowane oprogramowanie umożliwiające sterowanie 
instalacją wielosprężarkową obejmującą do 6 sprężarek przy 
zainstalowaniu opcjonalnego zintegrowanego sterownika

• Możliwość nastawienia jednego z 32 języków

GA 37-45:  
sterownIk elektronIkon®

GA 37-90 VSD i GA 30+-90:  
nowoczesny sterownIk grafIczny 

elektronIkon®

Dzięki nowym sterownikom Elektronikon® dajemy Pań-
stwu możliwość monitorowania pracy sprężarki poprzez 
Ethernet. Funkcje monitoringu obejmują wskazania 
ostrzegawcze, funkcje wyłączania samoczynnego sprę-
żarki i plany obsługi technicznej sprężarki.
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W trakcie trwania procesu produkcyjnego poziom poboru sprężo-
nego powietrza może ulegać znacznym zmianom, co z kolei może 
prowadzić do strat energii w okresie niskiego poboru. W systemie 
Elektronikon® można automatycznie lub ręcznie zaprogramować 
dwa różne pasma ciśnień w celu optymalizacji zużycia energii  
i obniżenia kosztów w okresie niskiego poboru sprężonego powie-

trza. Wyrafinowany algorytm sterowania systemu Elektronikon®: 
Opóźnione Drugie Wyłączenie (DSS) uruchamia silnik tylko  
wtedy gdy jest to niezbędne. Ze względu na to, że Elektronikon® 
utrzymuje wymagane ciśnienie w systemie jednocześnie minimali-
zując czas pracy silnika pobór energii utrzymany jest na minimal-
nym poziomie. 

podwójne nastawIenIe wartoścI cIśnIenIa I opóźnIone drugIe wyłączenIe

BEZ DSS Z DSS

Dociążenie

MoC

CzAS

Odciążenie

Wyłączenie

Dociążenie

MoC

CzAS

Odciążenie

Oszczędności 
energii

opcjonalny zIntegrowany sterownIk dla InstalacjI wIelosprężarkowej

Sterownik Elektronikon® nieprzerwanie monitoruje krytyczne 
parametry pracy sprężarki. Funkcje monitoringu obejmują 
wskazania ostrzegawcze, wykrywanie usterek, funkcje wyłączania 
samoczynnego sprężarki i plany obsługi technicznej sprężarki.

Minimalna wartość  
ciśnienia w sieci

Średnia wartość ciśnienia

Ciśnienie W SieCi

Minimalna wartość ciśnienia w sieci

Średnia wartość ciśnienia

oszczędność energII, efektywność pracy

Sprężarki

BEZ SyStEMu StEROWANIA Z SyStEMEM StEROWANIA

System Saver Cycle obniża pobór energii przez zintegrowane osu-
szacze ziębnicze z wentylatorem w czasie pracy w zastosowaniach 
o niewielkim stopniu dociążenia. Wykorzystując zewnętrzny sensor 
do monitorowania wymaganej wartości punktu rosy Elektronikon® 
włącza i wyłącza osuszacz minimalizując zużycie energii i zabezpie-
czając układ sprężonego powietrza przed korozją. 

dzIałanIe systemu saVer cycle

Na podstawie prostej licencji można zainstalować opcjonalny zinte-
growany sterownik dla instalacji wielosprężarkowej, który umożliwi  
obniżenie ciśnienia i zmniejszenie zużycia energii w instalacjach sprę-
żonego powietrza obejmujących do 4 (ES4i) lub 6 (ES6i) sprężarek.



Koszt energii może stanowić ponad 70% całkowitego kosztu eksploatacji sprężarki 
(LCC). Proces wytwarzania sprężonego powietrza może pochłaniać ponad 40% 
całkowitych kosztów energii zużywanej przez zakład produkcyjny. W większości 
procesów produkcyjnych pobór sprężonego powietrza jest zmienny w zależności od 
pory dnia, dnia tygodnia lub nawet w zależności od miesiąca w roku. Napęd o zmiennej 
prędkości obrotowej (VSD) Atlas Copco dopasowuje wydatek sprężonego powietrza 
do jego aktualnego poboru. Ta technologia pozwala na ogromne oszczędności energii  
i w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego.

Napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD): 
Obniżamy koszt energii

PEłNE DOCIążENIE – BRAK DOCIążENIA:  
StAłA OBjętOŚć, WySOKI KOSZt

Pobór PoWietrzA KoSzt enerGii

Koszt sprężarki standardowej

Pobór powietrza CzAS

Koszt sprężarki VSD

Pobór PoWietrzA

CzAS

KoSzt enerGii

Pobór powietrza

VSD: ZMIENNA OBjętOŚć,  
KONtROlOWANy KOSZt

Tradycyjne sprężarki pracujące w systemie „pełne dociążenie – brak 
dociążenia” operują w przedziale między dwoma nastawionymi war-
tościami ciśnień. Po osiągnięciu maksymalnej wartości ciśnienia 
sprężarka przechodzi w stan odciążenia. W okresach średniego i ma-
łego poboru sprężonego powietrza pobór energii przy braku docią-
żenia może być nadmierny. Dochodzi wtedy do dużych strat energii.

Ze względu na to, że sprężarki GA VSD nie generują niepotrzebnej mocy 
możliwa jest tu redukcja kosztów energii nawet o ponad 35%. Całkowi-
ty koszt eksploatacji (LCC) może być przeciętnie zmniejszony o 22%. 
Dodatkowy koszt poniesiony przy zakupie sprężarki VSD w porównaniu 
do kosztu zakupu sprężarki o stałej prędkości obrotowej zwraca się 
przeciętnie po roku – dwóch latach użytkowania.

CAłKOWIty KOSZt EKSPlOAtACjI (lCC)  
SPRężARKI StANDARDOWEj

Koszt instalacji

Koszt utrzymania

Koszt zakupu

Koszt energii

CAłKOWIty KOSZt EKSPlOAtACjI (lCC)  
SPRężARKI VSD

Koszt instalacji

Koszt utrzymania

Koszt zakupu

Koszt energii

Średnio 35% oszczędności energii
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Przy pomocy innowacyjnych technik analitycznych Inżynierowie Atlas 
Copco mogą stworzyć mapę fluktuacji poboru sprężonego powietrza  
i przeprowadzić symulację oszczędności energii jakie przyniosłoby  
włączenie sprężarki VSD do procesu produkcyjnego potencjalnego 

użytkownika. Umożliwia to pełną kontrolę systemu sprężonego powie-
trza oraz pomaga w podejmowaniu logicznych decyzji dotyczących 
przyszłych inwestycji.

Ile można zaoszczędzIć?

dodatkowe korzyścI wynIkające ze stosowanIa napędu o zmIennej prędkoścI obrotowej (Vsd):

Straty w czasie odciążania i wydmuchów

• Silnik elektryczny, który został użyty specjalnie z myślą 
o współpracy z napędem o zmiennej prędkości obrotowej (silnik 
prądu przemiennego) umożliwia uruchomienie sprężarki przy 
pełnym dociążeniu, dlatego też nie ma konieczności generowania 
dodatkowej wartości momentu obrotowego

• Łożyska silnika są zabezpieczone przeciwko prądowi 
indukowanemu w łożyskach, co poprawia niezawodność  
pracy silnika

• Sterownik Elektronikon®  kontroluje pracę sprężarki wykorzystując 
komunikaty zwrotne otrzymywane z wbudowanego konwertora 
zapewniając w ten sposób maksymalną efektywność pracy 
i całkowitą ochronę sprężarki

• Duży zakres roboczych prędkości obrotowych pozwala na dalsze 
ograniczanie kosztów operacyjnych

• Filtr EMC i zabezpieczenie nadnapięciowe dostępne w wersji 
standardowej

brak szczytowych wartoścI prądusprężarkI ga Vsd zmnIejszają koszt energII

Duża elastyczność połączona z jednostajnym zwiększaniem 
obciążenia silnika pozwala na uniknięcie szczytowych wartości prądu

• Wyeliminowaniu nieefektywnego okresu przejściowego poboru 
energii od stanu pełnego dociążenia do stanu pełnego odciążenia

• Nie dopuszczaniu do nadmiernego poboru energii w stanie 
odciążenia

• Utrzymywaniu ciśnienia w sieci w zakresie 0.10 bar, 1,5 psi

• Obniżaniu całkowitej średniej wartości ciśnienia roboczego

• Minimalizacji nieszczelności w systemie sprężonego powietrza  
ze względu na niższe ciśnienie w systemie

• Elastycznemu doborowi wartości ciśnienia w zakresie od 4 do 
13 bar z elektronicznym układem przekładniowym gwarantującym 
obniżenie kosztów energii

• Procedurom testowym zgodnym z dyrektywami kompatybilności 
elektromagnetycznej (89/336/EE2)

CzAS

StAN ROBOCZy SPRężARKI PRACująCEj W SyStEMIE  
„PEłNE DOCIążENIE – BRAK DOCIążENIA”
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Optymalizacja systemu sprężonego powietrza

Niektóre zastosowania mogą wymagać dodatkowych opcji lub bardziej zaawanso-
wanego systemu uzdatniania sprężonego powietrza. W ofercie Atlas Copco znajdu-
ją się dodatkowe opcje i urządzenia przeznaczone do współpracy ze sprężarkami  
powietrza.

ga 30+-90 ga 37-90 Vsd 

oczyszczanIe 
sprężonego  
powIetrza

Zintegrowany zestaw filtra, klasa 1* • •
Zintegrowany zestaw filtra, klasa 2* • •
Układ obejściowy osuszacza* • •

oczyszczanIe  
kondensatu

Separator OSCi (z wyjątkiem GA 30-45) • •

zabezpIeczenIa

Rama zabezpieczająca przed rozlewaniem się oleju • •
Podgrzewacz silnika Niedostępne •
Podgrzewacz silnika + termistory • Niedostępne
Zawór odcinający dopływ wody** • •
Przekaźnik sekwencji faz • Niedostępne
Termostat tropikalny • Niedostępne
Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu • •
Szafka NEMA 4 • Niedostępne
Szafka NEMA 4X • Niedostępne
Filtr wstępny • •
Przepustnica 5% Niedostępne •

prace publIczne
Zabezpieczenie przeciwdeszczowe • •
Wyłącznik odcinający zasilania głównego • •
Urządzenie do podnoszenia • •

komunIkacja

Przekaźniki dla ES 100*** • Niedostępne
System AIRconnect • •
Nowa wersja wyświetlacza graficznego Elektronikon® (tylko dla GA 37 i 45 ) Niedostępne Niedostępne
ES4i / ES6i (dla wyświetlacza graficznego Elektronikon® ) • •
Cyfrowy moduł rozszerzenia I/O • •

oleje
Olej klasy oleju jadalnego • •
Olej Roto – Xtend o wydłużonym okresie eksploatacji • •

opcje

System odzyskiwania energii • •
Wentylator w systemie kanałowym sprężarki • •
Sterowanie modulacyjne • Niedostępne
Wersja do pracy przy wysokiej temp. otoczenia (HAV 50˚C, 122˚F)**** • •
Urządzenia pomocnicze IT Niedostępne •

*Dotyczy tylko modeli Fu. ** Dotyczy tylko modeli chłodzonych wodą. *** Obejmują styki bezpotencjałowe: praca silnika, dociążenie / odciążenie 
sprężarki. *** W przypadku modeli FF max 50°C, 122°F.

As much as 90% of the electrical energy used by a compressed air 
solution is converted into heat. Using Atlas Copco’s integrated 
energy recovery systems, it is feasible to recover up to 75%  
of that power input as hot air or hot water without any influence on 

the compressor’s performance. Through efficient usage of  
the recovered energy, you bring about important energy cost savings 
and obtain a high return on investment.

Recover and save energy

• Auxiliary or main heating of warehouses, workshops…
• Industrial process heating
• Water heating for laundries, industrial cleaning and sanitary facilities
• Canteens and large kitchens
• Food industry
• Chemical and pharmaceutical industries
• Drying processes

applIcatIons



Dane techniczne sprężarek GA 30+-90 (modele 50 Hz) 

typ 
sprężarkI

maksymalne ciśnienie 
robocze workplace

wydajność fad*
moc zainstalowanego 

silnika
poziom 
hałasu**

masa  
workplace

masa  
workplace
full feature

bar(e) psig l/s m3/min cfm kw km db(a) kg/lbs kg/lbs

modele 50 hz           

GA 30+ 7,5 7,5 109 96 5,8 203 30 40 65 780/1720 855/1885
 8 8 116 93 5,6 197 30 40 65 780/1720 855/1885 
 10 10 145 80 4,8 170 30 40 65 780/1720 855/1885 
 13 13 189 65 3,9 138 30 40 65 780/1720 855/1885
GA 37 7,5 7,5 109 107 6,4 227 37 50 69 787/1735 862/1900
 8 8 116 105 6,3 222 37 50 69 787/1735 862/1900
 10 10 145 93 5,6 197 37 50 69 787/1735 862/1900
 13 13 189 75 4,5 159 37 50 69 787/1735 862/1900
GA 37+ 7,5 7,5 109 118 7,1 250 37 50 65 1000/2205 1120/2469
 8 8 116 115 6,9 244 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
 10 10 145 99 5,9 210 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
 13 13 189 81 4,9 172 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
GA 45 7,5 7,5 109 129 7,7 273 45 60 72 821/1810 896/1975
 8 8 116 121 7,3 256 45 60 72 821/1810 896/1975
 10 10 145 109 6,5 231 45 60 72 821/1810 896/1975
 13 13 189 91 5,5 193 45 60 72 821/1810 896/1975
GA 45+ 7,5 7,5 109 143 8,6 303 45 60 66 1030/2271 1150/2535
 8 8 116 134 8,0 284 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
 10 10 145 121 7,3 256 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
 13 13 189 101 6,1 214 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
GA 55 7,5 7,5 109 165 9,9 350 55 75 69 1145/2524 1305/2877
 8 8 116 155 9,3 328 55 75 69 1145/2524 1305/2877
 10 10 145 144 8,6 305 55 75 69 1145/2524 1305/2877
 13 13 189 124 7,4 263 55 75 69 1145/2524 1305/2877
GA 55+ 7,5 7,5 109 177 10,6 375 55 75 66 1430/3152 1580/3483
 8 8 116 168 10,1 356 55 75 66 1430/3152 1580/3483
 10 10 145 145 8,7 307 55 75 66 1430/3152 1580/3483
GA 75 7,5 7,5 109 218 13,1 462 75 100 73 1500/3307 1650/3638
 8 8 116 205 12,3 434 75 100 73 1500/3307 1650/3638
 10 10 145 184 11,0 390 75 100 73 1500/3307 1650/3638
 13 13 189 162 9,7 343 75 100 73 1500/3307 1650/3638
GA 75+ 7,5 7,5 109 245 14,7 519 75 100 68 1530/3373 1680/3703
 8 8 116 230 13,8 487 75 100 68 1530/3373 1680/3703
 10 10 145 204 12,2 432 75 100 68 1530/3373 1680/3703
 13 13 189 171 10,2 362 75 100 68 1530/3373 1680/3703 
GA 90 7,5 7,5 109 270 16,2 572 90 125 73 1580/3483 1730/3813
 8 8 116 261 15,6 553 90 125 73 1580/3483 1730/3813
 10 10 145 235 14,1 498 90 125 73 1580/3483 1730/3813
 13 13 189 200 12,0 424 90 125 73 1580/3483 1730/3813

GA 30+-37-45

1395 mm, 54.8"
865 mm, 34"
1625 mm, 63.9

Szer. (W): 
Gł. (D): 

Wys. (H):

Szer. (W): 
Gł. (D): 

Wys. (H):

2040 mm, 80.3"
970 mm, 38.2"
1802 mm, 70.9

GA 37+-45+-55-75  
i GA 37-45-55 VSD

2290 mm, 90"
1080 mm, 42.5"
1960 mm, 77

Szer. (W): 
Gł. (D): 

Wys. (H):

GA 55+-75+-90  
i GA 75-90 VSD

H

D
W

W D

H



typ 
sprężarkI

maksymalne ciśnienie 
robocze workplace

wydajność fad*
moc zainstalowanego 

silnika
poziom 
hałasu**

masa  
workplace

masa  
workplace
full feature

bar(e) psig l/s m3/min cfm kw kw db(a) kg/lbs kg/lbs

modele 60 hz  

GA 30+ 100 7,4 107 96 5,8 203 30 40 65 780/1720 855/1885
125 9,1 132 86 5,2 182 30 40 65 780/1720 855/1885 
150 10,8 157 77 4,6 161 30 40 65 780/1720 855/1885
175 12,5 181 68 4,1 144 30 40 65 780/1720 855/1885

GA 37 100 7,4 107 110 6,6 233 37 50 69 787/1735 862/1900
125 9,1 132 100 6 212 37 50 69 787/1735 862/1900
150 10,8 157 93 5,6 197 37 50 69 787/1735 862/1900
175 12,5 181 80 4,8 170 37 50 69 787/1735 862/1900

GA 37+ 100 7,4 107 117 7,0 248 37 50 65 1000/2205 1120/2469
125 9,1 132 107 6,4 227 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
150 10,8 157 96 5,8 203 37 50 65 1000/2205 1120/2469 
175 12,5 181 87 5,2 184 37 50 65 1000/2205 1120/2469 

GA 45 100 7,4 107 129 7,7 273 45 60 72 821/1810 896/1975
125 9,1 132 116 7 246 45 60 72 821/1810 896/1975
150 10,8 157 110 6,6 233 45 60 72 821/1810 896/1975
175 12,5 181 95 5,7 201 45 60 72 821/1810 896/1975

GA 45+  100 7,4 107 143 8,6 303 45 60 66 1030/2271 1150/2535
125 9,1 132 127 7,6 269 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
150 10,8 157 115 6,9 244 45 60 66 1030/2271 1150/2535 
175 12,5 181 105 6,3 222 45 60 66 1030/2271 1150/2535 

GA 55  100 7,4 107 170 10,2 360 55 75 69 1145/2524 1305/2877
125 9,1 132 151 9,1 320 55 75 69 1145/2524 1305/2877
150 10,8 157 137 8,2 290 55 75 69 1145/2524 1305/2877
175 12,5 181 126 7,6 267 55 75 69 1145/2524 1305/2877

GA 55+ 100 7,4 107 176 10,6 373 55 75 67 1430/3152 1580/3483
125 9,1 132 157 9,4 333 55 75 67 1430/3152 1580/3483
150 10,8 157 136 8,2 288 55 75 67 1430/3152 1580/3483

GA 75  100 7,4 107 219 13,1 464 75 100 73 1500/3307 1650/3638
125 9,1 132 195 11,7 413 75 100 73 1500/3307 1650/3638
150 10,8 157 174 10,4 369 75 100 73 1500/3307 1650/3638
175 12,5 181 169 10,1 358 75 100 73 1500/3307 1650/3638

GA 75+ 100 7,4 107 239 14,3 506 75 100 69 1530/3373 1680/3703
125 9,1 132 213 12,8 451 75 100 69 1530/3373 1680/3703
150 10,8 157 193 11,6 409 75 100 69 1530/3373 1680/3703
175 12,5 181 176 10,6 373 75 100 69 1530/3373 1680/3703

GA 90 100 7,4 107 273 16,4 578 90 125 74 1580/3483 1730/3819
125 9,1 132 252 15,1 534 90 125 74 1580/3483 1730/3819
150 10,8 157 230 13,8 487 90 125 74 1580/3483 1730/3819
175 12,5 181 204 12,2 432 90 125 74 1580/3483 1730/3819

Dane techniczne sprężarek GA 30+-90 (modele 60 Hz)  

*  Wydajność zespołu sprężarki mierzona zgodnie z ISO 1217, wydanie 3, aneks C -1996 

 Warunki odniesienia:
• ciśnienie bezwzględne powietrza wlotowego 1 bar (14,5 psi)
• temperatura powietrza wlotowego 20°C (68ºF) 

Wydajność (FAD) mierzona jest przy następujących wartościach ciśnienia roboczego:
• modele 7,5 bar – 7 bar
• modele 8 bar – 7,5 bar
• modele 10 bar – 9,5 bar
• modele 14 bar – 13,5 ba

**  Średni poziom hałasu mierzony jest zgodnie z ISO 2151/Paneurop/Cagi PN8NTC2, tolerancja 3 dB(A)

Zintegrowany osuszacz ziębniczy: wartość ciśnieniowego punktu rosy w warunkach odniesienia dla osuszacza: 2 do 3°C, 36 do 37°F
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Maksymalne ciśnienie robocze dla sprężarek VSD: 13 bar(e) (188 psig)

Dane techniczne sprężarek GA 37-90 VSD

typ 
sprężarkI

maksymalne ciśnienie 
robocze workplace

wydajność fad*
moc zainstalowanego 

silnika

poziom 
hałasu**

(50/60 hz)

masa  
workplace

masa  
workplace
full feature

bar(e) psig l/s m3/min cfm kw kw db(a) kg/lbs kg/lbs

modele 50/60 hz  
GA 37 VSD 4 58 26-122 1,5-7,3 54-259 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469

7 102 25-121 1,5-7,3 54-256 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469 
10 145 24-104 1,4-6,2 52-220 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469
13 188 23-84 1,3-5,0 51-178 37 50 67/68 1000/2205 1120/2469

GA 45 VSD 4 58 26-144 1,5-8,7 54-307 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712
7 102 25-143 1,5-8,7 54-303 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712 
10 145 24-125 1,4-7,5 52-265 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712
13 188 23-99 1,3-5,9 51-210 45 60 69/72 1030/2447 1150/2712 

GA 55 VSD 4 58 26-172 1,5-10,3 54 -365 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877
7 102 25-172 1,5-10,3 54-363 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877 
10 145 24-152 1,4-9,1 52-322 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877 
13 188 44-128 2,6-7,7 93-271 55 75 69/72 1145/2524 1305/2877

GA 75 VSD 4 58 40-247 2,4-14,8 85-523 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034
7 102 38-245 2,3-14,7 81-519 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034
10 145 36-201 2,2-12,1 76-426 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034 
13 188 33-171 2,0-10,3 70-362 75 100 69/70 1680/3703 1830/4034

GA 90 VSD 4 58 41-286 2,5-17,2 87-606 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145
7 102 38-285 2,3-17,1 81-604 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145
10 145 36-241 2,2-14,5 76-511 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145 
13 188 32-200 1,9-12,0 68-424 90 125 73/74 1730/3813 1880/4145 

Powietrze wlotowe
Mieszanina olej/powietrze
Olej
Sprężone powietrze bez wolnych 
cząsteczek wody
Mokre sprężone powietrze
Suche sprężone powietrze
Woda
Mieszanina gazowego/ciekłego 
środka ziębniczego
Wysokie ciśnienie, gorący środek 
ziębniczy w postaci gazowej
Niskie ciśnienie, chłodny środek 
ziębniczy w postaci gazowej
Wysokie ciśnienie, gorący środek 
ziębniczy w postaci ciekłej
Niskie ciśnienie, chłodny środek 
ziębniczy w postaci ciekłej

przepływ powIetrza
1. Filtr powietrza wlotowego
2. Zawór powietrza wlotowego
3. Element sprężający
4. Zawór zwrotny
5.  Zbiornik separatora 

powietrza/oleju
6. Zawór ciśnienia minimalnego
7. Chłodnica końcowa
8.  Wymiennik ciepła 

powietrze/powietrze
9. Separator wody ze spustem
10. Filtry DD/PD (opcja)

przepływ oleju
11. Olej
12. Chłodnica oleju
13.  Termostatyczny zawór 

obejściowy
14. Filtr oleju
15.  Zawór odcinający 

dopływ oleju

przepływ środka 
zIębnIczego
16.  Sprężarka środka ziębniczego
17. Skraplacz
18.  Osuszacz/filtr płynnego 

środka ziębniczego
19.  Termostatyczny zawór 

rozprężny
20. Parownik
21.  Zawór obejściowy 

gorącego gazu
22. Zbiornik

Wersja standardowa Wersja Full Feature (FF)

schematy przepływu
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www.atlascopco.pl

tworzymy innowacyjne rozwiązania

Wykorzystując ogromne doświadczenie zdobyte w czasie ponad 130-letniej obecności na 

światowych rynkach Atlas Copco dostarcza produkty i usługi pozwalające na osiągnięcie  

maksymalnej wydajności procesów produkcyjnych. Będąc od wielu lat liderem na rynku insta-

lacji sprężonego powietrza oferujemy rozwiązania, które łączą najwyższą jakość z najniższym 

możliwym kosztem eksploatacji. Tworząc innowacyjne rozwiązania zapewniamy zwiększenie 

wydajności i niezawodności procesu produkcyjnego w Państwa firmie.

stawiamy na współdziałanie

W czasie wieloletniej współpracy z naszymi Klientami uzyskaliśmy szeroką wiedzę na temat 

rozwiązań, potrzeb i wymagań pojawiających się w procesach produkcyjnych. Pozwala to nam 

teraz na skuteczne opracowywanie projektów systemów sprężonego powietrza uwzględniają-

cych, a nawet przekraczających indywidualne oczekiwania potencjalnych użytkowników.

budujemy zaufanie klientów

Nasza obecność w ponad 160 krajach na całym świecie pozwala na niezawodną obsługę 

naszych Klientów zawsze i wszędzie. Wykwalifikowani i doświadczeni inżynierowie serwisu 

pracujący w systemie 24 / 7 otrzymują wsparcie sprawnie działającej organizacji logistycznej 

gwarantującej szybką i niezawodną dostawę oryginalnych części zamiennych zgodnie z ży-

czeniem Klienta. Pracujemy z pełnym zaangażowaniem wykorzystując naszą najlepszą wiedzę  

i rozwiązania techniczne w celu zapewnienia efektywności, wzrostu i rozwoju Państwa firmy. 

Dla pracowników Atlas Copco sukces Klienta był, jest i zawsze będzie celem priorytetowym!

jesteśmy zaangażowanI w podnoszenIe 
wydajnoścI produkcyjnego w państwa fIrmIe

ATOMIZER
tel. 535 55 66 00
biuro@atomizair.pl
www.atomizair.pl




