
Elektryczne przewoźne sprężarki 
powietrza z technologią VSD

Seria E-Air VSD



Wydajność i niskie koszty
Jeśli na miejscu pracy dostępne jest zasilanie, sprężarka 
elektryczna z technologią VSD jest dużo tańsza 
w eksploatacji niż urządzenie zasilane silnikiem 
wysokoprężnym. Zintegrowany silnik VSD (o zmiennej 
prędkości obrotowej) z magnesami stałymi zapewnia 
sprężarkom E-Air bezkonkurencyjną wydajność, zajmując 
przy tym bardzo mało miejsca. Silnik VSD potwierdza 
swoje zalety zwłaszcza w porównaniu z silnikami 
o stałej prędkości obrotowej w warunkach częściowego 
obciążenia lub braku obciążenia – czyli takich, w jakich 
sprężarki pracują przez 90% czasu eksploatacji. Przy 
obciążeniu częściowym sprężarki z silnikiem VSD 
zapewniają nawet o 50% większą wydajność, a to 
naprawdę odczuwalna redukcja zużycia energii i kosztów.

Wraz z pokaźnymi oszczędnościami w zakresie 
konserwacji zapobiegawczej, wymaganej zaledwie co 
2000 godzin/2 lata, oraz brakiem konieczności serwisowania 
silnika wysokoprężnego, sprężarka z silnikiem elektrycznym 
zapewnia o połowę niższe koszty eksploatacji 
w porównaniu z urządzeniem z silnikiem Diesla. 

Król wszechstronności
Sprężarki E-Air z technologią VSD są wyposażone 
w elektroniczny sterownik ciśnienia (technologia 
PACE), który pozwala wygodnie regulować ciśnienie 
i zwiększać przepływ powietrza przez urządzenie. 
Sprężarka E-Air VSD to możliwości kilku urządzeń 
połączonych w jedno, a zaprojektowany samodzielnie 
przez nas silnik z magnesami stałymi zapewnia korzyści 
w postaci rozruchu na niskim prądzie, cichej pracy oraz 
doskonałej wydajności. 

Sprężarki E-Air można podłączyć i używać w dowolnym 
miejscu. Brak wydechu oznacza, że sprężarki można 
używać w strefach niskiej emisji, a także w tunelach, 
pod ziemią i w innych zamkniętych miejscach, gdzie 
w przypadku używania urządzeń 
konwencjonalnych koszty wentylacji 
i odprowadzania spalin mogą 
stanowić nawet do 30% kosztów 
operacyjnych. Silnik elektryczny 
jest także bardzo cichy, co również 
najłatwiej docenić w miejscach pracy o 
ograniczonej przestrzeni lub znajdujących 
się w pobliżu budynków mieszkalnych.

Moc, na której możesz zawsze polegać

Solidna konstrukcja
Wszystkie elementy znajdujące się pod 
maską są poddawane rygorystycznym testom 
wytrzymałościowym. Są projektowane i konstruowane 
z myślą o pracy w najtrudniejszych warunkach. 
Silnik z magnesami stałymi sprężarek E-Air VSD 
oraz przetwornica elektryczna są chłodzone cieczą 
i certyfikowane do pracy w temperaturach otoczenia 
do 50°C. Każda sprężarka E-Air to kompletne 
urządzenie, standardowo wyposażone w chłodnicę 
końcową i zawór obejściowy. Nasze sprężarki 
E-Air VSD mają „zielony” charakter, ale to tak samo 
trwałe i wytrzymałe, jak ich odpowiedniki z silnikiem 
Diesla – obudowa HardHat i konstrukcja nadwozia 
z certyfikatem C3 są identyczne.

W każdej branży przychodzi moment, w którym pojawia się przełomowa innowacja i diametralnie odmienia daną branżę.  
Stworzona przez Atlas Copco seria sprężarek E-Air VSD stanowi właśnie taki branżowy przełom pod względem osiągów, efektywności 
energetycznej oraz uniwersalności. Silnik VSD (o zmiennej prędkości obrotowej) sprężarki E-Air jest czysty, kompaktowy, wydajny 
energetycznie i cichy, a same sprężarki są łatwe w montażu i obsłudze. Brak emisji, bezkonkurencyjna wydajność, niski poziom hałasu 
oraz konstrukcja typu „podłącz i używaj” – a do tego sprężarkę E-Air można zabrać praktycznie wszędzie.

Wytrzymałość 
i niezawodność
Sercem sprężarek 
H250 VSD i H450 VSD 
jest zaprojektowany 
samodzielnie przez Atlas 
Copco silnik z magnesami stałymi. 
Silnik jest chłodzony olejem, 
a miedziane uzwojenie osadzono 
w żywicy, aby uniemożliwić 
wnikanie kurzu i wilgoci do 
środka. Efekt? Niezawodna 
praca, nawet w najtrudniejszych 
warunkach, i ochrona urządzenia  
na poziomie IP66.



E-Air VSD: regulacja zakresu ciśnienia  
za pomocą funkcji PACE

Wszystkie sprężarki E-Air VSD są wyposażone w technologię 
PACE (Pressure Adjusted through Cognitive Electronics), czyli 
elektroniczny układ sterujący ciśnieniem. Operator nastawia 
ciśnienie na sterowniku sprężarki, wykonywana praca wyznacza 
przepływ powietrza, a sterownik PACE odpowiednio dostosowuje 
wszystkie parametry. Ustawianie ciśnienia wymaga zaledwie 
3 kliknięć, zapewniając precyzję do 0,1 bar.

Dzięki temu jednej sprężarki można wygodnie używać w różnych 
zastosowaniach. Od dostarczania ciśnienia 5 bar do pracy narzędziami 

ręcznymi, przez ciśnienie 10 bar do piaskowania, po nawet 14 bar 
do wdmuchiwania kabli – wszystko z jednego urządzenia.

Konwencjonalna sprężarka z silnikiem o stałej prędkości obrotowej 
generuje stały poziom ciśnienia, zapewniając odpowiadającą mu 
maksymalną szybkość przepływu powietrza. Natomiast sprężarka 
ze sterownikiem PACE zapewnia dodatkowy przepływ powietrza 
przy niskich nastawach ciśnienia. Kiedy obciążenie spada, sterownik 
PACE odpowiednio i płynnie dostosowuje prędkość obrotową 
silnika, co oszczędza energię i pieniądze.

Nastawianie ciśnienia ze skokiem co 0,1 bar

Sterownik PACE odpowiednio  
dostosowuje parametry!

5-10,5 bar
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Zakresy robocze sprężarek serii E-Air VSD
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Ktoś kiedyś widział sprężarkę 7 m³ ważącą mniej niż 750 kg? 
Wybierając sprężarkę E-Air H250 VSD, wybierasz niezawodną 
wydajność w dowolnym miejscu pracy, bez potrzeby 
posiadania specjalnego prawa jazdy.

Dzięki zaprojektowanemu przez Atlas Copco silnikowi 
z magnesami stałymi oraz modułowi powietrza sprężarka 
ta zapewnia najlepszą wydajność w swojej klasie. Inteligentne 
gniazdo elektryczne Smart Socket pozwala korzystać z różnych 
przyłączy elektrycznych, jakie mogą być dostępne w różnych 
miejscach pracy: 16 A, 32 A lub 63 A. Wystarczy na wbudowanym 
zabezpieczeniu rozruchowym ustawić maksymalne natężenie 
prądu, jaki urządzenie ma pobierać z sieci, a sprężarka E-Air zajmie 
się resztą. Problemy z kolejnością faz to także już przeszłość, 
ponieważ E-Air 250 działa przy dowolnej kolejności faz.

A po włączeniu nawet nie widać, że działa, ponieważ generuje 
hałas na poziomie 61 dB(A), co odpowiada poziomowi normalnej 
rozmowy. Praca cicha niczym szept okazuje się szczególnie 
przydatna podczas używania sprężarki we wnętrzach. Ale nie 
znaczy to, że możliwości zastosowania H250 VSD są ograniczone 
ścianami budynków! Wielokrotnie nagradzana obudowa 
HardHat™ to najmocniejsza obudowa sprężarki dostępna 
na rynku, a całe urządzenie, włączając w to również sterownik, 
jest zabezpieczone na poziomie IP65.

Sprężarka H250 VSD oferuje praktycznie nieskończone możliwości, 
również jeśli chodzi o jej zastosowania. Zintegrowana technologia 
PACE pozwala korzystać z maszyny przy regulowanym poziomie 
ciśnienia (w zakresie 5-12 bar). Po prostu zabierz maszynę 
E-Air tam, gdzie potrzebujesz, podłącz, ustaw ciśnienie –  
i możesz pracować.

H250 VSD – po prostu „podłącz i używaj”
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NIŻSZE KOSZTY  
OPERACYJNE W POR.  
Z URZĄDZENIAMI  
Z SILNIKIEM DIESLA

• Chłodzony wodą 
inwerter IP 66

• Smart Socket – 
wybierz natężenie 
prądu: 16 A, 32 A  

lub 63 A

• Sprawdzona obudowa HardHat®

• Sterownik Xc2003 
z technologią PACE IP 65

• Wszystkie elementy  
sterowania po jednej stronie

• Mocne podwozie wykonane z litego arkusza blachy 
bez spawania Zabezpieczenie przed wyciekiem 
w ilości 110% objętości w standardzie

• Chłodnica końcowa 
z zaworem obejściowym 
w standardzie
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                 NIŻ

SYSTEM 
SMART 
SOCKET

SPRAWDZONA 
OBUDOWA 
HARDHAT®

PEŁNA KONTROLA!

750 kg
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• Własny projekt silnika 
z magnesami stałymi 
Chłodzony olejem silnik 
z uzwojeniem osadzonym 
w żywicy w celu zwiększenia 
trwałości (IP66)



Sprężarka E-Air H450 VSD jest wyposażona w zespół napędowy 
własnego projektu Atlas Copco z silnikiem z magnesami stałymi 
oraz modułem powietrza, który pozwolił podnieść jej wydajność 
na nowy poziom. Ten silnik ma nawet lepsze osiągi niż silniki 
indukcyjne ze stałą prędkością obrotową klasy IE4.

Sprężarka H450 VSD zapewnia jednak coś więcej niż tylko 
bezkonkurencyjne osiągi. Zestawiając wymogi przestrzenne 
i masę sprężarki z porównywalnej klasy urządzeniem zasilanym 
silnikiem Diesla, wyraźnie widać, że model E-Air jest o połowę 
mniejszy i waży o połowę mniej, a przy tym jest wyposażony 
w obudowę HardHat™.

Ta sprężarka jest również niewiarygodnie wszechstronna: 
sterownik Xc2003 z technologią PACE pozwala swobodnie 
ustawiać ciśnienie w zakresie od 5 do 13 bar. Sprężarkę 
H450 VSD można podłączyć do sieci, nie martwiąc się o kolejność 
faz – urządzenie uruchomi się bez wchodzenia w wartości 
szczytowe prądu. 

Serwisowanie sprężarki H450 VSD również nie nastręcza żadnych 
trudności, ponieważ po prostu wystarczy otworzyć obudowę. 
W obudowie HardHat zastosowano konstrukcję U-Flex, która 
zapewnia łatwy i pełny dostęp do wszystkich punktów serwisowych. 
Okres serwisowania wynosi zaś 2000 godzin lub 2 lata.

H450 VSD – wszechstronność i niskie koszty 
eksploatacji

• Sprawdzona obudowa HardHat® z rozwiązaniem U-Flex
• Sterownik Xc2003 z technologią 

PACE IP 65
• Przystosowany 

do dużych obciążeń filtr 
powietrza z wkładem 
bezpieczeństwa

• Chłodzony wodą 
inwerter IP 66

• Rama bezwyciekowa SYSTEM 
PACE
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• Chłodnica 
końcowa  

z zaworem 
obejściowym 

w standardzie

• Wentylatory silnika VSD 
zapewniają optymalne 
chłodzenie i wydajność

• Własny projekt silnika 
z magnesami stałymi Chłodzony 
olejem silnik o stopniu ochrony 
IP66, z osadzonym w żywicy 
uzwojeniem dla pełnej ochrony 
przed kurzem i wilgocią

NAWET O 

OPERACYJNE W POR.  
Z URZĄDZENIAMI  
Z SILNIKIEM DIESLA

50% 

ZMIENNA  
PRĘDKOŚĆ 
OBROTOWA

CICHA PRACA ORAZ 

ZGODNOŚĆ 
ZE STREFAMI  
EMISJI

SPRAWDZONA 
OBUDOWA 
HARDHAT®
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V1100 VSD 
Pełna moc, pełna kontrola

Sprężarka V1100 VSD to nasza najmocniejsza przewoźna sprężarka 
elektryczna, łącząca w sobie sprawdzony moduł powietrza 
Atlas Copco z bardzo wydajnym silnikiem ze stałymi magnesami. 
Silnik ten oraz inwerter są chłodzone wodą i mają stopień ochrony 
IP65. Sprężarka V1100 VSD jest wyposażona w łatwy w obsłudze 
sterownik XC4004 z technologią PACE, który pozwala 
swobodnie ustawiać ciśnienie w zakresie o 5 do 14 bar ze skokiem 
0,1 bar. Ten sterownik najnowszej generacji pokazuje również 
wskazania ciśnienia i przepływu powietrza na jednym 7-calowym 
matowym ekranie.

Potężną moc generuje urządzenie, które waży nawet o połowę 
mniej niż porównywalnej mocy sprężarka napędzana silnikiem 
wysokoprężnym i zajmuje niemalo połowę mniej miejsca niż 
typowe sprężarki VSD.

Zapewniając równie łatwą obsługę, co w przypadku mniejszych 
kuzynów tej sprężarki, model V1100 VSD oferuje znaczną redukcję 
kosztów eksploatacyjnych w porównaniu ze sprężarką napędzaną 

silnikiem Diesla. Serwisowanie również nie sprawia szczególnych 
problemów dzięki zastosowaniu obudowy zapewniającej 
pełny dostęp do wszystkich punktów serwisowych oraz 
prostej osłony zbiornika z myślą o szybkie wymianie separatora 
olejowego.  Inne inteligentne rozwiązania, takie jak wentylator 
zasilany silnikiem VSD, zwiększają wydajność sprężarki i jej zdolność 
chłodzenia w każdych warunkach klimatycznych. Dedykowana 
konstrukcja komory chłodzącej zapewnia identyczną wydajność 
chłodzenia w temperaturach do 50°C bez względu na działanie 
chłodnicy końcowej. 

To wydajne energetycznie i kompaktowe urządzenie 
dostarczane jest razem z wielopunktową ramą z płozą i otworami 
na podnośnik wózka widłowego, w obudowie odpornej 
na oddziaływanie warunków atmosferycznych wyposażonej 
w zewnętrzny zaczep do podnoszenia, z powłoką odporną 
na korozję z certyfikatem C3. Urządzenie jest także standardowo 
wyposażone w chłodnicę końcową i zawór obejściowy w celu 
zwiększenia potencjalnego zakresu zastosowań. 

• Chłodnica końcowa, 
separator wody, 
zawór obejściowy 
w standardzie

• Obudowa odporna na korozję,  
z certyfikatem C3

• Pojedynczy zewnętrzny 
punkt podnoszenia

• Wielopunktowa rama z płozą 
i otworami na podnośnik 
wózka widłowego; konstrukcja 
bezwyciekowa

• Silnik VSD 
wentylatora zapewnia 
najlepszą w swojej 
klasie wydajność 
i bezkonkurencyjne 
możliwości w zakresie 
chłodzenia

• Prosta osłona zbiornika

• Przystosowany do dużych obciążeń filtr 
powietrza z wkładem bezpieczeństwa

• Sterownik Xc4004

• Łatwa instalacja, bez 
konieczności uzgadniania 
kolejności faz, bez 
rozruchu na prądzie 
szczytowym

SYSTEM 
PACE
KONTROLA  
CIŚNIENIA I PRZEPŁYWU

CHŁODNICA 
KOŃCOWA 
W STANDARDZIE

• Chłodzony wodą silnik 
z magnesami stałymi  
i klasą ochrony IP65

• Chłodzony wodą inwerter 
o klasie ochrony IP65
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MNIEJSZA  
NIŻ TRADYCYJNE SPRĘŻARKI

50% 

ZMIENNA  
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OBROTOWA

INTELIGENTNY 

STEROWNIK POWIETRZA

CICHA PRACA ORAZ 
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H250 VSD H450 VSD V1100 VSD

Zakres ciśnienia roboczego
Bar (g) 5-12 5-13 5-14

Psi (g) 72-174 72-190 72-200

Złącze wtykowe A Gniazdo CE Smart Socket, 
16 A, 32 A, 63 A Powerlock Panel przyłączowy*

Zasilanie powietrzem

m³/min 7-4,7 (przy 63 A) 13,2-9,72  31,2-22,7

l/s 112-78 (przy 63 A) 220-170 520-378

cfm 237-166 (przy 63 A) 466-360 1100-800

Poziom ciśnienia akustycznego 
(LpA) w odl. 7 m dB(A) 65 65 70

Maks. temperatura otoczenia °C 50

Silnik

Moc silnika kW 37 75 208

Napięcie V 350-530

Częstotliwość znamionowa Hz 50/60

Wymiary (Dł. x Szer. x Wys.) mm 2765 x 1346 x 1435 
dyszel sztywny bez hamulca

3747 x 1593 x 1572 
dyszel sztywny

3470 x 1220 x 1800 
wersja płozowa

Masa kg 749 1200 2750

Dane techniczne

* Powerlock w opcji



Asortyment maszyn Power Technique

Generatory Maszty oświetleniowe Pompy odwadniające

• Młoty (2,5-40 kg)
• Młoty do skał (5-25 kg)
• Wiertarki górnicze
• Dodatkowe narzędzia pneumatyczne 

• Przenośne
• Przewoźne
• Przemysłowe

• LED i MH, z silnikiem Diesla
• LED, elektryczne
• LED, akumulatorowe

• Zanurzeniowe
• Powierzchniowe
• Małe przenośne

Sprężarki powietrza

Narzędzia ręczne

Gotowe do pracy

Narzędzia  
pneumatyczne

Wszechstronność

Narzędzia  
hydrauliczne

Partner produktywności

Narzędzia  
zasilane silnikiem  
benzynowym

• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

• Młoty (11-40 kg)
• Dodatkowe narzędzia 

hydrauliczne 
• Agregaty

• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

• Młoty i podbijaki torowe (25 kg)
• Młoty do skał (23 kg)

* Dostępne są opcje z silnikami 
wysokoprężnymi i elektrycznymi

* Dostępnych jest wiele konfiguracji 
umożliwiających produkcję energii 
dla zastosowań każdego kalibru

* Dostępne są opcje z silnikami 
wysokoprężnymi i elektrycznymi

Power Technique to obszar działalności grupy Atlas Copco zorientowany na przyszłość. Tworzenie wartości dla klientów oznacza 
dla nas przewidywanie przyszłych potrzeb i realizowanie ich z nawiązką – przy jednoczesnym ścisłym przestrzeganiu wymogów ochrony 
środowiska. Nasza długoterminowa perspektywa to gwarancja udanego, wieloletniego partnerstwa dla klientów firmy Atlas Copco.

Zdjęcia i ilustracje zawarte w niniejszym dokumencie mogą przedstawiać produkty z elementami opcjonalnymi i (lub) dodatkowymi, które nie są 
dołączone do standardowej wersji produktu, a zatem nie są objęte zakupem takiego produktu, chyba że klient specjalnie zakupi te opcjonalne/
dodatkowe elementy. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany danych technicznych i konstrukcji produktów opisanych w niniejszej publikacji bez 
uprzedzenia. Nie wszystkie produkty są dostępne na wszystkich rynkach.

Atlas Copco Power Technique
atlascopco.com/ptba
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https://www.atlascopco.com/en-uk/construction-equipment?

