
Atlas Copco
Sprężarki śrubowe z wtryskiem oleju 
GA 30+-90/GA 37-90 VSD



Doskonała wyDajność
Perfekcyjna konstrukcja zapewnia doskonałą wydajność. Silniki  

o wysokiej sprawności IE3 w połączeniu z niezwykle wydajnym ele-

mentem sprężającym Atlas Copco i układem chłodzenia o pod-

wyższonych parametrach gwarantują znaczne oszczędności ener-

gii. Spadki ciśnienia w układzie wewnętrznym: od wlotu do wylotu 

zostały całkowicie zoptymalizowane. Inteligentny system sterowa-

nia sprężarką wyposażony w algorytmy Atlas Copco minimalizuje 

zakres ciśnień roboczych oszczędzając energię.

wyższa klasa niezawoDności
Na wyjątkowo wysoki poziom niezawodności sprężarek  

GA 30+-90 składają się: obudowa o wysokim stopniu chłodze-

nia i niska temperatura na wylocie z elementu sprężającego, 

osobna powiększona chłodnica oleju i chłodnica końcowa  

z opatentowanym zintegrowanym separatorem wody. Trój-

stopniowy system separacji oleju i powietrza gwarantuje niski 

poziom zużycia oleju. Wszystkie szafy rozdzielcze pracują  

w nadciśnieniu zapobiegając zasysaniu pyłu przenoszącego 

ładunki elektryczne i w ten sposób wydłużają okres eksploata-

cji elementów układu elektrycznego.

nowy poziom zrównoważonego 
rozwoju
Seria sprężarek GA 30+-90 umożliwia osiąganie systematycznego wzrostu 

efektywności procesu produkcyjnego poprzez obniżanie kosztu 

eksploatacji i maksymalizację czasu pracy. Silniki o wysokiej sprawności 

IE3 w połączeniu z niezwykle wydajnym elementem sprężającym 

minimalizują koszty operacyjne.  Zintegrowany osuszacz ze środkiem 

ziębniczym R410 A nie ma żadnego negatywnego wpływu na warstwę 

ozonową i nie zanieczyszcza środowiska naturalnego. Obsługa techniczna 

z jednej strony maszyny i pełny dostęp do całego układu napędowego 

przyczyniają się do maksymalnego wydłużenia czasu pracy.

Driven by efficiency – w trosce o wydajność
Inteligentne rozwiązania, efektywność użytkowania

Sprężarki serii GA 30+-90 Atlas Copco wyznaczają nowy poziom niezawodności i wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu do minimum całkowitego 

kosztu eksploatacji. Mając do wyboru trzy typy sprężarek (GA VSD, GA+ i GA) 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. 



IE3/NEMA PREMIUM 

ga: sprężarka klasy premium

ga VsD: niezwykła energooszczęDność

ga+: liDer w zastosowaniach 
przemysłowych

	Unikalny, zintegrowany napęd o zmiennej prędkości obrotowej (VSD), pozwalający na obniżenie średniego 

zużycia energii nawet o 35%.
	Nowoczesna technologia wprowadzająca niezwykle szeroki zakres wyłączeń i możliwość elastycznego wyboru 

wartości ciśnienia: 4–13 bar.
	Uruchomienie przy wartości ciśnienia zaprogramowanej w systemie, możliwe dzięki zastosowaniu specjalnego 

silnika z napędem o zmiennej prędkości obrotowej (VSD). Wyeliminowanie pracy na biegu jałowym. 
	Zintegrowany system Dryer Saver Cycle pozwala na oszczędność do 60% energii  

zużywanej przez osuszacz.
	Inteligentny sterownik Elektronikon® wyposażony w kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości minimalizuje 

spadki ciśnienia. 

	Najwyższa dostępna na rynku wydajność sprężonego powietrza i niski 

poziom zużycia energii.
	Silniki o wysokiej efektywności IE3, połączone z elementami sprężającymi 

o dużej wydajności.
	Niski poziom hałasu umożliwia instalowanie sprężarki w bezpośredniej 

bliskości punktu poboru sprężonego powietrza.
	Występujący w całej serii sprężarek, przyjazny środowisku zintegrowany 

osuszacz, wykorzystujący środek ziębniczy R 410A, umożliwia ograniczenie 

powierzchni koniecznej do zainstalowania systemu sprężonego powietrza 

i zmniejszenie spadków ciśnienia.
	Inteligentny sterownik Elektronikon® wyposażony w kolorowy wyświetlacz 

o  wysokiej rozdzielczości.

	Wysoka wydajność sprężonego powietrza.
	Silniki o wysokiej efektywności IE3 połączone z elementami sprężającymi 

o dużej wydajności.
	Najwyższa jakość przy najniższym koszcie wstępnym.
	Występujący w całej serii sprężarek, przyjazny środowisku zintegrowany 

osuszacz, wykorzystujący środek ziębniczy R 410A, pozwala na 

ograniczenie powierzchni koniecznej do zainstalowania systemu 

sprężonego powietrza i zmniejszenie spadków ciśnienia.
	Nowoczesny sterownik Elektronikon® z uniwersalnym systemem połączeń.



NO IDLING TIME

Koszt energii może stanowić ponad 80% całkowitego kosztu eksploatacji sprężarki. Proces wytwarzania sprężonego powietrza 

może pochłaniać ponad 40% całkowitych kosztów energii zużywanej przez zakład produkcyjny. W celu ograniczenia kosztów 

energii firma Atlas Copco wprowadziła na rynek nowatorską technologię napędu o zmiennej prędkości obrotowej (VSD). 

Technologia ta dopasowuje wydatek sprężonego powietrza do jego aktualnego poboru, umożliwia ogromne oszczędności 

energii i w znacznym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska naturalnego. Aktualnie Atlas Copco posiada najszerszą  

na rynku ofertę sprężarek ze zintegrowanym napędem o zmiennej prędkości obrotowej (VSD).

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

Koszt energii

Oszczędności energii możliwe 
dzięki zastosowaniu sprężarki VSD

Koszt zakupu

Koszt utrzymania i obsługi 
technicznej

oszczęDność śreDnio o 35%
Technologia napędu o zmiennej prędkości obrotowej (VSD) zastosowana 
w sprężarkach Atlas Copco serii GA pozwala na dostosowanie prędkości 
obrotowej silnika do aktualnego poboru sprężonego powietrza. Pozwala to 
na obniżenie kosztów energii średnio o 35%. Całkowity koszt eksploatacji 
sprężarki może być obniżony średnio o 22%. Ponadto niższa wartość 
ciśnienia w całym układzie sprężonego powietrza zasilanego przez sprężarki 
GA VSD znacznie obniża zużycie energii w całym procesie produkcyjnym.

całkowity koszt eksploatacji sprężarki

	Średnio 35% oszczędności kosztów energii przy zmiennym poborze sprężonego powietrza.
	Zintegrowany graficzny sterownik Elektronikon® zarządzający pracą silnika i efektywnego przemiennika częstotliwości.
	Brak pracy na biegu jałowym lub strat związanych z wydmuchami podczas pracy.
	Sprężarka może być włączana / wyłączana pod ciśnieniem roboczym bez konieczności odciążania dzięki specjalnemu 

silnikowi o zmiennej prędkości obrotowej (VSD).
	Nie ma niebezpieczeństwa kar za szczytowe wartości prądu w czasie uruchamiania.
	Ograniczone do minimum nieszczelności w układzie sprężonego powietrza dzięki niższej wartości ciśnienia.
	Kompatybilność elektromagnetyczna, zgodność z dyrektywami (89 / 336 / EE2). 

W większości procesów produkcyjnych pobór sprężonego powietrza jest zmienny w zależności od pory dnia, dnia 

tygodnia lub nawet w zależności od miesiąca w roku. Liczne badania poświęcone zużyciu sprężonego powietrza 

pokazują, że w przypadku wielu sprężarek można odnotować znaczne różnice w poborze sprężonego powietrza. 

co przemawia za technologią napęDu o zmiennej 
pręDkości obrotowej atlas copco?

Zużycie energii w sprężarce  
o stałej prędkości obrotowej

Zużycie energii w sprężarce GA VSD  
o zmiennej prędkości obrotowej

Pobór powietrza            

Pobór powietrza            

Czas

Zużycie energii Pobór powietrza            

CzasPobór powietrza            

Zużycie energii



Prosimy o kontakt z miejscowym przedstawicielem firmy Atlas Copco w celu umówienia się na audyt układu sprężonego powietrza. 

Po wykonaniu pomiarów w czasie realnym otrzymają Państwo raport z audytu wraz z zaleceniami dotyczącymi możliwości dalszych 

oszczędności energii i zmian, które pozwolą jeszcze lepiej dopasować układ do poboru sprężonego powietrza w Państwa firmie.

w jaki sposób technologia napęDu 
o zmiennej pręDkości obrotowej (VsD) 
umożliwia uzyskanie oszczęDności energii

jakie są unikalne cechy zintegrowanego napęDu  
o zmiennej pręDkości obrotowej (VsD) atlas copco?

1 Sterownik Elektronikon® kontroluje zarówno pracę sprę-

żarki jak i zintegrowanego przemiennika częstotliwości zapew-

niając utrzymanie parametrów roboczych maszyny w bez-

piecznym zakresie wartości.

2 Możliwość elastycznego doboru wartości ciśnienia od  

4 do 13 bar wraz z systemem elektronicznego sterowania 

układem przekładni pozwalają na obniżenie kosztów energii.

3 Silnik elektryczny (silnik inwertorowy) o szczególnych wła-

ściwościach specjalnie zaprojektowany do pracy w układzie  

o zmiennej prędkości obrotowej (VSD). Łożyska są zabezpie-

czone przed wpływem prądów błądzących. Zarówno silnik jak  

i przemiennik częstotliwości przystosowane do osiągania naj-

wyższych parametrów w całym zakresie prędkości obrotowych.

4 Silnik elektryczny zaprojektowany do pracy przy niskich 

prędkościach obrotowych uwzględniający wymagania doty-

czące chłodzenia samego silnika i chłodzenia sprężarki.

5 Wszystkie sprężarki GA VSD Atlas Copco są testowane 

pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej i posiadają 

odpowiednie certyfikaty. Źródła zewnętrzne nie mają wpływu 

na pracę sprężarki i odwrotnie – sprężarka nie zakłóca pracy 

innych urządzeń na skutek emisji lub poprzez kable zasilające.

6 Nowoczesne rozwiązania w układzie mechanicznym 

umożliwiają pracę wszystkich elementów sprężarki poniżej 

krytycznego poziomu drgań w całym zakresie prędkości obro-

towych.

7 Efektywny przemiennik częstotliwości umieszczony  

w chłodzonym przedziale nadciśnieniowym pozwala na stabil-

ną pracę przy wysokich temperaturach otoczenia aż do 50˚C*. 

*Standardowo jest to 46˚C.

8 Nie ma „okienek prędkości obrotowych”, które mogłyby 

zakłócić proces oszczędzania energii i stabilność ciśnienia  

w sieci. Zakres wyłączania został zmaksymalizowany do po-

ziomu 80-85%.

9 Dodatkowe chłodzenie szafki rozdzielczej wydłuża okres 

eksploatacji elementów układu elektrycznego (chłodzenie  

w nadciśnieniu) i ogranicza wnikanie zanieczyszczeń.

10 Wartość pasma ciśnień w sieci jest ograniczona do  

0,10 bar.

MinimumMinimum

Zintegrowany napęd VSD

Zintegrowane  

rozwiązanie Atlas Copco

Nie zintegrowane 

rozwiązanie

Okienka prędkości obrotowych Nie zintegrowany napęd VSD

100%

MaksimumMaksimum

Połączona efektywność silnik/przemiennik częstotliwościZakres roboczy

Przepływ Prędkość obrotowa silnika

Prąd (A)

5.00

10.00

15.00

20.00

25.00

30.00

35.00

40.00

45.00

50.00

55.00

CzAs (s)

StAN SPrężArki PrACująCej w SySteMie „DOCiążeNie–ODCiążeNie”

Straty podczas odciążania i wydmuchu
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Najwyższa niezawodność połączona  
z inteligentnym wykorzystaniem energii

sil inteligentny system blokady wlotu  
w sprężarkach ga VsD 
	Doskonale zaprojektowane zawory próżniowe i zawory 

sterowane ciśnieniem powietrza, bez sprężyn, ograniczają 

do minimum spadek ciśnienia.
	Inteligentny system start/stop eliminujący przeciwciśnienie 

par oleju.

wydzielona powiększona chłodnica oleju  
i chłodnica końcowa 
	Niska temperatura na wylocie z elementu sprężającego zapewnia 

długi okres eksploatacji oleju.
	Niemal 100% kondensatu usuwane jest przez separator wody.
	Nie wymagają materiałów eksploatacyjnych.
	Nie zachodzi zjawisko szoku termicznego w chłodnicach.

bezobsługowy układ napędowy 
	Bezobsługowy w 100% układ napędowy, całkowicie zamknięty i zabezpieczony przed 

wpływem zanieczyszczeń i kurzu.
	Przystosowany do pracy w trudnych warunkach roboczych.
	Wysoka efektywność systemu przekazywania napędu, nie ma strat na sprzęgle.
	Wersja standardowa pozwalająca na pracę przy temperaturze do 46˚C i wersja 

przystosowana do pracy przy wysokich temperaturach otoczenia do 55˚C.

silniki elektryczne  
o najwyższej sprawności ie3
	IP 55, klasa izolacji F, klasa B dla silników pracujących  

przy wysokich temperaturach otoczenia.
	Łożysko po stronie przeciwnej do strony napędu  

nasmarowane na cały okres eksploatacji.
	Zaprojektowane do nieprzerwanej pracy w trudnych  

warunkach roboczych

trwały, nakręcany filtr oleju
	Wysoka efektywność pracy, usuwa o 300% mniejsze 

cząstki niż filtry standardowe.
	Zintegrowany zawór obejściowy z filtrem oleju.
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elektroniczny spust kondensatu nie powodujący strat 
	Zapewnia nieprzerwane usuwanie kondensatu.
	Zintegrowany przewód obejściowy umożliwiający manualny spust kondensatu 

w przypadku awarii zasilania elektrycznego.
	Zintegrowany ze wskazaniami ostrzegawczymi i alarmowymi sterownika Elektronikon®

Filtr wlotowy powietrza  
typu „heavy duty” 
	Zabezpiecza elementy sprężarki usuwając 99,9% 

zanieczyszczeń o wielkości powyżej 3 mikronów.
	Różnica ciśnień na wlocie umożliwiająca 

profilaktyczną obsługę techniczną i minimalizująca 

spadki ciśnień.

sterownik elektronikon® 
umożliwiający zdalne sterowanie 
	Zintegrowane inteligentne algorytmy ograniczają 

ciśnienie w układzie sprężonego powietrza 

i zmniejszają zużycie energii.
	System monitoringu obejmujący wskazania 

ostrzegawcze, wskazania dotyczące konieczności 

obsługi technicznej i wizualizację stanu maszyny 

w systemie online.

zintegrowany osuszacz o wysokiej 
efektywności napełniony środkiem 
ziębniczym r 410a
	Doskonała jakość sprężonego powietrza.
	Ograniczenie zużycia energii o 50% w porównaniu  

do tradycyjnych osuszaczy.
	Nie wpływa na zubożenie warstwy ozonowej.
	Zawiera opcjonalne filtry DD i PD, zgodnie  

z wymaganiami klasy 1.4.1.

Dodatkowe chłodzenie szafki 
rozdzielczej
	Szafka rozdzielcza pracująca w nadciśnieniu, 

zminimalizowany wpływ kurzu przewodzącego ładunki 

elektryczne.
	Elementy układu elektrycznego pozostają schłodzone  

co wydłuża ich okres eksploatacji.



Nowa generacja systemu sterowania 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. 

Najnowocześniejszy system sterowania 
i monitoringu

	3.5-calowy kolorowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, 

z czytelnymi piktogramami i dodatkową czwartą kontrolną 

diodą LED informującą o czynnościach obsługi serwisowej.
	Graficzne wskazania podstawowych parametrów (dzień, 

miesiąc, rok i możliwość nastawienia jednego z 32 języków).
	Wizualizacja sprężarki za pośrednictwem prostego połączenia 

Ethernetowego.

	Dostępna na ekranie funkcja Opóźnionego Drugiego 

Zatrzymania (DSS) oraz wskazania oszczędności generowanych 

przez układ VSD.
	Graficzne wskazania planów obsługi serwisowej, funkcje 

zdalnego sterowania i łączności.
	Dostępna wersja oprogramowania umożliwiająca sterowanie 

instalacją wielosprężarkową obejmującą do 6 sprężarek po 

zainstalowaniu opcjonalnego zintegrowanego sterownika.

Dzięki nowym sterownikom Elektronikon® dajemy Państwu 

możliwość monitorowania pracy sprężarki poprzez sieć 

Ethernet. Funkcje monitoringu obejmują wskazania ostrze- 

gawcze, funkcje wyłączania samoczynnego sprężarki  

i plany obsługi serwisowej sprężarki. Aplikacja Atlas Copco 

App dostępna jest dla użytkownika posiadającego telefon 

iPhone z systemem Android jak również iPad oraz tablet  

z systemem Android, które umożliwiają monitoring układu 

sprężonego powietrza poprzez zabezpieczoną sieć.  

monitoring mobilny i on-line

jeszcze większa łatwość użytkowania
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Na podstawie dodatkowej licencji można zainstalować opcjonalny zintegrowany sterownik zarządzający instalacją wielosprężarkową, który 

umożliwi obniżenie ciśnienia i zmniejszenie zużycia energii w instalacjach sprężonego powietrza obejmujących do 4 (ES4i) lub 6 (ES6i ) sprężarek.

Opcjonalny zintegrowany sterownik  
instalacji wielosprężarkowej

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

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, co pozwala na optymalizację zużycia 

energii i obniżenie kosztów w okresie niskiego poboru sprężonego 

powietrza. Wyrafinowany algorytm sterowania systemu Elektroni-

kon®: 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.

Technologia Saver Cycle obniża pobór energii zintegrowanego 

osuszacza ziębniczego z wentylatorem  w czasie pracy przy 

niewielkim stopniu dociążenia. Wykorzystując zewnętrzny czujnik 

pomiaru temperatury sterownik Elektronikon® włącza i wyłącza 

osuszacz, minimalizując zużycie energii i zabezpieczając układ 

sprężonego powietrza przed korozją. 

poDwójna nastawa wartości ciśnienia  
i opóźnione Drugie wyłączenie (Dss)

zintegrowany w osuszaczu algorytm saVer cycle 

Bez DSS z DSS

Dociążenie

MoC

CzAs

Odciążenie

Wyłączenie

Dociążenie

MoC

CzAs

Odciążenie

Oszczędności 
energii

Minimalna wartość 
ciśnienia w sieci

Średnia wartość 
ciśnienia 

Ciśnienie w sieCi

Minimalna wartość ciśnienia w sieci

Średnia wartość ciśnienia 

Sprężarki

Bez SySteMu  
SterOWania

z SySteMeM  
SterOWania



ZERO OZONE 
DEPLETION 

Nieuzdatnione sprężone powietrze zawiera wilgoć i zanieczyszczenia w formie aerozoli i cząsteczek, które mogą doprowadzić do uszkodzenia układu 

sprężonego powietrza oraz zanieczyszczenia produktu końcowego w procesie produkcyjnym. Wynikiem stosowania nieuzdatnionego sprężonego 

powietrza może być korozja oraz nieszczelności w układzie sprężonego powietrza. Koszty obsługi eksploatacyjnej mogą znacznie przewyższyć koszty 

uzdatniania powietrza. Nasze sprężarki dostarczają czyste i suche powietrze, które utrzymuje w doskonałym stanie układ sprężonego powietrza, 

pozwala na uniknięcie kosztownych przestojów i opóźnień produkcyjnych oraz gwarantuje wysoką jakość produktu końcowego.

Wysokiej jakości sprężone powietrze  
w pakiecie ze sprężarką

Umożliwiamy uniknięcie niebezpieczeństwa korozji i nieszczelności układu sprężonego 

powietrza, gwarantujemy także bezpieczną utylizację nieuzdatnionego kondensatu – wszystko 

zgodnie z wymaganiami normy ISO 14001.   

Zarówno opcjonalne filtry DD / PD jak i zintegrowany osuszacz 

powietrza typu ziębniczego (IFD) skutecznie usuwają ze sprężonego 

powietrza wilgoć, aerozole i cząsteczki stałe, chroniąc przed 

uszkodzeniami maszyny produkcyjne i produkty końcowe. Wysoka 

jakość sprężonego powietrza przyczynia się do zwiększenia 

efektywności procesu produkcyjnego i zapewnienia stałej, wysokiej 

jakości produktów końcowych. 

oszczęDzamy pieniąDze  
i chronimy śroDowisko naturalne

zintegrowana czystość

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 3 ppm

2.4.2 1 mikron +3ºC 0,1 ppm

1.4.1 0,01 mikrona +3ºC 0,01 ppm

zintegrowane osuszacze napełnione 
śroDkiem ziębniczym r410a umożliwiają 
uzyskanie oszczęDności energii rzęDu 50%
-  Zastosowanie energooszczędnego środka ziębniczego R410A zmniejsza koszty 

operacyjne.

-  Wprowadzenie środka ziębniczego R410A pozwala zmniejszyć negatywny wpływ 

na zjawisko globalnego ocieplenia średnio o 50%.

-  Charakterystyka przyjazna środowisku; nie wpływa na zubożenie warstwy ozonowej.

-  Unikalny system Saver Cycle Control z czujnikiem temperatury otoczenia, uwzględniający 

stopień dociążenia osuszacza i wilgotność względną  sprężonego powietrza, daje 

oszczędność energii przy częściowym dociążeniu.

-  Wymiennik ciepła z zastosowaną technologią przepływu krzyżowego charakteryzujący się 

niskim spadkiem ciśnienia.

-  Brak strat sprężonego powietrza dzięki specjalnej konstrukcji spustu kondensatu.

-  Ciśnieniowy punkt rosy o wartości +3°C (wilgotność względna 100% przy temp. +20°C).

* 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



Niski poziom emisji hałasu i zintegrowany system uzdatniania sprężonego powietrza umożliwiają wykorzystanie sprężarek GA+ niemal w każdym 

procesie produkcyjnym. Sprężarki te mogą być ustawiane w przestrzeni produkcyjnej w bezpośredniej bliskości punktu poboru sprężonego 

powietrza dzięki czemu pozwalają na znaczne oszczędności energii. 

WorkPlace: Sprężone powietrze  
bezpośrednio w punkcie jego poboru

	Sprężarki GA+ mogą pracować w pobliżu punktu poboru sprężonego 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 minimalizują spadek 

ciśnienia.
	Niski poziom emisji hałasu pozwala na korzystanie ze sprężarki niemal w każdym miejscu

niższy koszt instalacji 

obniżone koszty energii i obsługi technicznej

zintegrowany system separacji 
konDensatu

	Mniej rozbudowane orurowanie zewnętrzne pozwala na zminimalizowanie spadków ciśnienia w układzie sprężonego powietrza i, co za 

tym idzie, na obniżenie kosztu energii.
	Układ filtracyjny umożliwia wytwarzanie czystego sprężonego powietrza dzięki czemu można uniknąć korozji w układzie sprężonego 

powietrza i zminimalizować koszt energii, napraw i konserwacji.
	Zaawansowany system sterowania i monitoringu Elektronikon®, w który wyposażone są sprężarki GA+, umożliwia pracę przy najniższej 

możliwej wartości ciśnienia w układzie sprężonego powietrza, co z kolei wpływa na obniżenie kosztu energii.

	Separator OSCi to wydajne, zintegrowane urządzenie oddzielające olej 

od  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.
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ga 30+-90 ga 37-90 VsD 

Uzdatnianie  
sprężonego powietrza

Zintegrowany zestaw filtra, klasa 1*

Zintegrowany zestaw filtra, klasa 2*

Układ obejściowy osuszacza*

Uzdatnianie kondensatu Separator OSCi

Zabezpieczenia Rama zabezpieczająca przed rozlewaniem się oleju

Podgrzewacz silnika

Podgrzewacz silnika + termistory

Zawór odcinający dopływ wody**

Przekaźnik zgodności faz (GA 55–90)

Termostat tropikalny

Zabezpieczenie przeciw zamarzaniu

Szafka rozdzielcza NEMA 4

Szafka rozdzielcza NEMA 4X

Filtr wstępny

Zaawansowany system monitoringu

Kołnierz wylotowy ANSI

Kołnierz wylotowy DIN

Eksploatacja na zewnątrz Osłona przeciwdeszczowa -
Wyłącznik odcinający zasilania głównego

Urządzenie do podnoszenia

Silnik o podwyższonych parametrach (z wyjątkiem GA 45+ i GA 90) -

Komunikacja Przekaźniki dla ES 100***

System AIRconnect

Rozbudowa sterownika do Elektronikon® Graphic (tylko dla GA 37 i 45 )

ES4i / ES6i (dla sterownika Elektronikon®  Graphic)

Cyfrowy moduł rozszerzenia I / O

Oleje Olej przeznaczony do zastosowań w przemyśle spożywczym

Olej Roto – Xtend o wydłużonym okresie eksploatacji (8000 godzin)

Główne opcje Próba eksploatacyjna w obecności odbiorcy

System odzyskiwania energii

Kanałowy wentylator wspomagający

Sterowanie modulacyjne

Wersja przeznaczona do pracy przy wysokiej temperaturze otoczenia (HAV 55˚C)****

Urządzenia pomocnicze IT/ TT

zintegrowany ukłaD oDzyskiwania energii

Aż 90% energii elektrycznej zużywanej w systemach sprężonego powietrza jest zamieniane w ciepło. Przy pomocy zintegrowanego systemu 

odzyskiwania energii Atlas Copco można odzyskać do 75% zużytej energii w postaci gorącego powietrza lub gorącej wody nie obniżając 

przy tym wydajności sprężarki. Wykorzystując efektywnie odzyskaną energię można uzyskać znaczne oszczędności kosztów energii i wysoką 

stopę zwrotu z inwestycji.

	Wykorzystanie w pomocniczym lub podstawowym systemie ogrzewania 

magazynów, warsztatów, itp.
	Ogrzewanie w procesach przemysłowych.
	Podgrzewanie wody w pralniach, w procesach czyszczenia przemysłowego 

lub urządzeniach sanitarnych.
	Stołówki i duże kuchnie.
	Przemysł spożywczy.
	Przemysł chemiczny i farmaceutyczny.
	Procesy suszenia.

zastosowania oDzyskanej energii

Niektóre zastosowania mogą wymagać dodatkowych opcji lub bardziej zaawansowanego systemu uzdatniania sprężonego powietrza.  

W ofercie Atlas Copco znajdują się dodatkowe opcje i urządzenia przeznaczone do współpracy ze sprężarkami powietrza.

Optymalizacja systemu sprężonego powietrza

*Dotyczy tylko modeli FF    ** Dotyczy tylko modeli chłodzonych wodą     
*** Obejmują styki bezpotencjałowe: praca silnika, dociążenie / odciążenie sprężarki    *** w przypadku modeli FF maksymalna temperatura otoczenia 50°C
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typ 
sprężarki

wersja 
ciśnieniowa

maksymalne ciśnienie 
robocze workplace

wydajność  FaD* moc silnika poziom hałasu**
masa  

workplace
masa workplace  

 Full Feature

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

GA 30+ 7,5 7,5 99 5,9 30 65 817 898

8,5 8,5 90 5,4 30 65 817 898

10 10 82 4,9 30 65 817 898

13 13 71 4,3 30 65 817 898

GA 37 7,5 7,5 115 6,9 37 69 905 820

8,5 8,5 106 6,4 37 69 905 820

10 10 100 6,0 37 69 905 820

13 13 81 4,9 37 69 905 820

GA 37+ 7,5 7,5 122 7,3 37 65 902 987

8,5 8,5 118 7,1 37 65 902 987

10 10 102 6,1 37 65 902 987

13 13 85 5,1 37 65 902 987

GA 45 7,5 7,5 137 8,2 45 72 894 979

8,5 8,5 127 7,6 45 72 894 979

10 10 117 7,0 45 72 894 979

13 13 102 6,1 45 72 894 979

GA 45+ 7,5 7,5 149 8,9 45 66 970 1060

8,5 8,5 139 8,3 45 66 970 1060

10 10 128 7,7 45 66 970 1060

13 13 106 6,4 45 66 970 1060

GA 55 7,5 7,5 169 10,2 55 69 1229 1329

8,5 8,5 159 9,5 55 69 1229 1329

10 10 148 8,9 55 69 1229 1329

13 13 126 7,6 55 69 1229 1329

GA 55+ 7,5 7,5 184 11,1 55 66 1358 1458

8,5 8,5 174 10,4 55 66 1358 1458

10 10 156 9,5 55 66 1358 1458

GA 75 7,5 7,5 226 13,5 75 73 1259 1379

8,5 8,5 209 12,6 75 73 1259 1379

10 10 189 11,4 75 73 1259 1379

13 13 162 9,7 75 73 1259 1379

GA 75+ 7,5 7,5 248 14,9 75 68 1413 1533

8,5 8,5 235 14,1 75 68 1413 1533

10 10 210 12,6 75 68 1413 1533

13 13 177 10,6 75 68 1413 1533

GA 90 7,5 7,5 281 16,9 90 73 1425 1545

8,5 8,5 275 16,5 90 73 1425 1545

10 10 250 15,0 90 73 1425 1545

13 13 216 13,0 90 73 1425 1545

Dane techniczne sprężarek GA 30+–90 (wersja 50 Hz)

* wydajność zespołu sprężarki mierzona zgodnie z iSO 1217, wydanie 3, aneks C, edycja 4

Warunki odniesienia
	Ciśnienie bezwzględne powietrza wlotowego 1 bar
	temperatura powietrza wlotowego 20°C

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 13 bar – 12,5 bar

** Poziom emisji dźwięku A w pomieszczeniu roboczym Lp wSA (re 20 μPa) dB, tolerancja 3 dB(A)
wartość tę określa się zgodnie z procedurą testu iSO 2151 i normą pomiaru dźwięku iSO 9614.
wartość ciśnieniowego punktu rosy w warunkach odniesienia dla osuszacza: 2 do 3°C



typ sprężarki
ciśnienie robocze 

wydajność FaD*
moc silnika poziom hałasu**

masa  
workplace

masa workplace 
Full Feature

l/s m3/min

bar(e) min max min max kw db(a) kg kg

GA 37 VSD 4 26,0 124 1,6 7,4 37 66/67 1042 1127

7 26,0 123 1,6 7,4 37 66/67 1042 1127

10 25,8 107 1,5 6,4 37 66/67 1042 1127

13 40,3 87 2,4 5,2 37 66/67 1042 1127

GA 45 VSD 4 26,0 146 1,6 8,8 45 69/72 1100 1190

7 26,0 145 1,6 8,7 45 69/72 1100 1190

10 25,8 128 1,5 7,7 45 69/72 1100 1190

13 40,3 107 2,4 6,4 45 69/72 1100 1190

GA 55 VSD 4 32,4 197 1,9 11,8 55 69/72 1380 1480

7 26,0 175 1,6 10,5 55 69/72 1380 1480

10 25,4 155 1,5 9,3 55 69/72 1380 1480

13 37,0 129 2,2 7,7 55 69/72 1380 1480

GA 75 VSD 4 37,8 250 2,3 15,0 75 69/70 1534 1654

7 37,4 250 2,2 15,0 75 69/70 1534 1654

10 48,1 219 2,9 13,2 75 69/70 1534 1654

13 58,3 182 3,5 10,9 75 69/70 1534 1654

GA 90 VSD 4 37,0 293 2,2 17,6 90 73/74 1534 1654

7 39,4 292 2,4 17,5 90 73/74 1534 1654

10 48,3 257 2,9 15,4 90 73/74 1534 1654

13 59,4 214 3,6 12,9 90 73/74 1534 1654

Dane techniczne sprężarek GA 37–90 VSD (wersje 50/60 Hz)

* wydajność zespołu sprężarki mierzona zgodnie z iSO 1217, aneks e, wydanie 4
Maksymalne ciśnienie robocze sprężarek VSD: 13 bar(e)

ga 37, 45 VsD
ga 30+, 37+, 45+

ga 37, 45 

ga 55, 75, 90 VsD
ga 55+, 75+ 

ga 55, 75, 90

Szerokość 2248 mm

Głębokość 1080 mm

Wysokość 1955 mm

Szerokość 1766 mm 

Głębokość 970 mm

Wysokość 1800 mm

wys.

szer.gł.
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www.atlascopco.pl

innowacyjność motorem naszych działań

Od ponad 130 lat firma Atlas Copco w oparciu o innowacyjność i bogate doświadczenie 

dostarcza produkty i usługi pozwalające na maksymalizację efektywności i wydajno-

ści Państwa przedsiębiorstw. Jako wiodąca firma w branży, jesteśmy zaangażowani 

w oferowanie wysokiej jakości powietrza po najniższych możliwych kosztach. Poprzez 

nieustającą innowacyjność dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo 

Państwa aplikacji.

budowanie na współdziałaniu

Jednym z efektów naszych wieloletnich relacji z klientami jest zgromadzenie szerokiej 

wiedzy na temat potrzeb i celów różnorodnych procesów produkcyjnych. Daje nam to 

dużą elastyczność w dopasowywaniu odpowiednich rozwiązań z zakresu sprężonego 

powietrza. Rozwiązań, które w pełni spełnią a nawet przekroczą Państwa oczekiwania.

zaangażowany partner biznesowy

Nasza organizacja serwisowa obecna jest w ponad 160 krajach na całym świecie,  

zapewniając najwyższej jakości obsługę klienta w każdym miejscu i o każdej porze. Nasi 

wysoko wykwalifikowani technicy są dostępni 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. 

Ich pracę wspiera efektywna organizacja logistyczna, która zapewnia szybką dostawę 

potrzebnych oryginalnych części zamiennych. Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie 

Państwu najlepszej wiedzy i technologii, która pomaga przedsiębiorstwom zwiększać 

produkcję rozwijać się i odnosić sukcesy rynkowe. Współpraca z firmą Atlas Copco daje 

Państwu pewność, iż efektywność produkcji jest dla nas najważniejsza.


