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DRD 60-100 IVR PM
Predstavitev
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DRD 60-100 IVR PM – VELIK SKOK V PRIHRANKU ENERGIJE
Novi inovativni pogon z
iPM motorjem

DRD 60-100 IVR PM

DRD IVR design

Imperium – SPREMENLJIVA HITROST
iPM MOTOR
VELIK SKOK V PRIHRANKU ENERGIJE
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DRD 60-100 IVR PM – VELIK SKOK V PRIHRANKU ENERGIJE
 Dejstva

 Stroški energije predstavljajo 70% - 80%
 Skupnih stroškov kompresorja
 Večina kupcev nima konstantne zahteve po zraku ampak le ta varira


 Tradicionalna tehnologija inverterja vs. Fiksnim kompresorjem
 Prihranek v energiji


30-35% kadar se potreba po zraku spreminja

 DRD IVR PM vs. Fiksnim kompresorjem

45%

Prihranek energije
kadar se potreba po zraku spreminja
 Zahvaljujoč kombinaciji :
1. Imperium – tehnologiji inverterja
2. Visoko učinkovitem pogonu z iPM motorjem
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DRD 60-100 IVR PM – VELIK SKOK V PRIHRANKU ENERGIJE
 Koliko lahko DRD IVR PM prihrani v vašem primeru?

 Ponudimo vam lahko AIRchitect izmere potreb po stisnjenem zraku
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POGON
 Pogon – ima velik vpliv na učinkovitost kompresorja
 3 ključni deli pogona so : Motor | prenos | Element

 Pogon v DRD IVR PM – prinaša novosti & učinkovitost na vseh 3 ključnih
delih
 Novi oljno hlajeni iPM (notranji trajni magnet) motor
 Novi integrirani direktni prenos
 Novi C106* vijačni blok
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OLJNO HLAJEN iPM (NOTRANJI TRAJNI MAGNET) MOTOR
 Zasnova motorja v naši proizvodnji

 IE4 visoka učinkovitost
 IP66 razred zaščite
Oljno hlajenje S
 Ležeča postavitev
 100% naš proizvod, konkurenca ga ne more
uporabljati
 Zasnovan in proizveden v naši proizvodnji
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OLJNO HLAJEN iPM (NOTRANJI TRAJNI MAGNET) MOTOR
 iPM Motor: zgradba

Stator + rotor statorskega navitja

 Princip delovanja : iPM motor

Permanentni magnet

1. Permanentni magneti se nahajajo v notranjosti rotorja (zato ime ”notranji”
permanentni magnet motor)
2. Električni tok teče v vrtljivo gibanje statorskega navitja = ustvarja vrteče magnetno
polje
3. Permanentni magneti v rotorju se privlačijo in se pričnejo vrteti z magnetnim poljem
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OLJNO HLAJEN iPM (NOTRANJI TRAJNI MAGNET) MOTOR

IE4 visoko učinkoviti iPM motor


~ 3%

prihranka energije vs. IE2 indukcijski motor v DRD IVR

 Indukcijski motor vs. iPM motor – ključna razlika ki vpliva na
učinkovitost motorja
Indukcijski motor

iPM motor

Izgube
zdrsa

da – dela pri asinhroni hitrosti

Ne – dela pri sinhroni hitrosti

Izgube
toplote

Višji - električni tok se dodaja
v rotor, da povzroča magnetno
polje v rotorju

Nižji - v rotor se ne dodaja električnega toka.
Magnetno polje ustvarjajo parmanentni magneti.

Prednost kupca
Zmanjšani stroški
energije
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OLJNO HLAJEN iPM (NOTRANJI TRAJNI MAGNET) MOTOR
Oljni obtok

4

3
1

1

2

Oljni hladilec

Način delovanja : oljno hlajen iPM motor
1.
2.
3.
4.

Ohišje motorja

Olje se vbrizga v ohišje motorja in teč skozi kanale po motorju
Olje nadaljuje pot proti vijaku, kjer maže in hladi rotorje.
Če se olje preveč segreje, gre najprej skozi oljni hladilec predno se vrne nazaj v motor.
Optimalna temperatura vbrizganega olja je zagotovljena.
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OLJNO HLAJEN iPM (NOTRANJI TRAJNI MAGNET) MOTOR
 Kompresorji s spremenljivo hitrostjo

 Regulira hitrost motorja / obremenjenost da doseže zahtevano
 dobavo zraka


Prednosti kupca
Višja zanesljivost

 Indukcijski motor (zračno hlajen) pri nizkih obremenitvah

1. Ustvarja več izgub -> viša temperature ->zmanjša se življenjska doba motorja
2. Nižja hitrost hladilnega ventilatorja motorja -> viša temperature ->zmanjšuje življenjsko
dobo motorja

 iPM motor (oljno hlajen) pri nizkih obremenitvah

1. Ustvarja manj izgub -> Optimalna temperatura -> daljša življenjska doba motorja
Hlajenje je neodvisno od hitrosti motorja -> Optimalna temperatura ->daljša življenjska doba
motorja

°
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OLJNO HLAJEN iPM (NOTRANJI TRAJNI MAGNET) MOTOR
 IP66 razred zaščite







6 : tesnen proti vdoru prahu
6 : tesnen priti vdoru vode
Konkurenca ima večinoma IP23
in IP55

Prednosti kupca
Višja
zanesljivost

 Ni potreben hladilni ventilator motorja

 Zaradi koncepta oljnega hlajenja ni potreb po
ventilatorju
 Rezultat je nižji nivo hrupa

Prednosti kupca
Ugodje
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OLJNO HLAJEN iPM (NOTRANJI TRAJNI MAGNET) MOTOR
 Ni potrebe po ležajih ”na strani rotorja”

 pri iPM vijačnem bloku ni potrebe,
 Gred rotorja je direktno priključena na vijačni blok
 Eni ležaji manj -> manj trenja -> manj izgub


 Ležaj motorja je tovarniško mazan in ga ni
potrebno dodatno mazati

 Ni potrebe po mazanju
 Brez vzdrževanja -> nižji stroški vzdrževanja-> manj
izpadov proizvodnje
 Ni tveganja da bi pozabili mazati -> ni tveganja
okvare motorja

Prednosti kupca
Znižuje stroške
energije

Prednosti kupca
Povečuje
produktivnost
Zmanjšuje skupne
stroške
Povečuje zanesljivost

13

NOVI C106* ELEMENT
 Novi vijačni blok C106*

Prednosti kupca
Znižuje stroške
energije
Povečuje
zanesljivost

~ 3%





prihranek energije vs. C111 element
Globalno prenovljen element.
Ustvarjen in narejen v celoti v naši proizvodnji
izboljšan 4/6 profil rotorja & vhodni in izhodni portali
Zmanjšane izgube tlaka, manj notranjih izgub, manj
izgube dobave zraka

1

6

1
2

2

4

5
4

3

3
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NOVI C106* ELEMENT
 45kW IVR element nadgrajen iz C90 -> C106*
 Močno povečanje proste dobave zraka FAD in SER

Prednosti kupca
Zmanjšuje stroške
energije

 Nov dovodni ventil zasnovan in narejen v naši proizvodnji
 Optimizira pretok do vijačnega bloka
 Brez vzdrževanja -> nižji stroški vzdrževanja ->
 manj izpadov proizvodnje

Prednosti kupca
Zmanjšuje stroške
energije
Povečuje
produktivnost
Znižuje skupne
stroške kompresorja
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INTEGRIRANI DIREKTNI PRENOS
 INTEGRIRANI DIREKTNI PRENOS

~ 1% prihranek energije vs. Zobniškemu prenosu

 Integrirani direktni prenos, element in motor imata skupno gred
rotorja
 Brez spojev -> minimalne izgube prenosa
 Ni spojev ali jermen -> ni vzdrževanja -> nižji stroški vzdrževanja
-> manj izpadov proizvodnje

Prednosti kupca
Zmanjšuje stroške
energije
Znižuje celotne
stroške kompresorja
Povečuje
produktivnost
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POVZETEK & GLAVNE PREDNOSTI
1.) Izboljšana energijska učinkovitost & zmanjšani stroški energije
iPM motor (1) zasnovan in narejen v naši proizvodnji z IE4 visoko
učinkovitostjo
Nov vijačni blok zasnovan in narejen v naši proizvodnji (2), z izboljšano
učinkovitostjo.
Integriran direktni prenos (3) za minimalne izgube.

5

1

Novi sesalni ventil (5) optimizira dovod zraka in izboljša učinkovitost
2.) Večja zanesljivost, podaljša življensko dobo in odžene skrbi
iPM motor (1) IP66, premium zaščita proti prahu in vodi
Globalno prenovljen vijak (2), ki se je dokazal v 1000-ih
inštalacijah. Optimalno hlajenje pri vseh hitrostih in pogojih (4)
3.) delovanje brez vzdrževanja, znižuje prekinitve in povečuje produktivnost
Ni ponovnega mazanja ležajevmotorja (1)
Direktni pogon brez spojev (3), brez vzdrževanja
Novi sesalni ventil brez vzdrževanja (5)
Direktni pogon brez spojev (3), vrez vzdrževanja

2

3

4
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PRIHRANEK ENERGIJE
 Imperium – tehnologija spremenljive hitrosti





Perfektno ujemanje dobave in potrebe po zraku
Ni izgub zaradi dela brez obremenitev kot pri fiksni tehnologiji
Ozka nastavitev tlaka ->nižji delovni tlak
Ni špic zagonskega toka -> nižji stroški elektrike

Prednosti kupca
Manjša poraba
energije

 Robusten design





Robustna industrijska oblika z IP5X zaščito
Narejeno v EU
Narejeno po meri
Integrirano v ohišje -> kompakt

Prednosti kupca
Večja zanesljivost
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NOVE KONTROLNE ENOTE PRIJAZNE UPORABNIKU
 Pri nas zasnovan in proizveden ES4000 T
kontroler na dotik
 Velik 4,3” barvni ekran na dotik
 z 30+ jeziki
 Nadzoruje in ščiti kompresor
 Grafični prikaz servisnega plana

 Vgrajen ICONS povezljivost in nadzor

 Monitoring na daljavo omogoča nadzor nad:
 Sistemom stisnjenega zraka in prihrani pri energiji
 Nadzor in pravočasno vzdrževanje, kar podaljša
življensko dobo kompresorja
 Možne napake so predčasno prepoznane, kar
prepreči zaustavitev in izpad proizvodnje.

Prednosti kupca
Prijazni design
Večja zanesljivost

Prednosti kupca
Nižji stroški
energije
Večja zanesljivost
Večja
produktivnost
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ZANESLJIV IN UČINKOVIT HLADILNI SISTEM
 Radialni hladilni ventilator standardno

Prednosti kupca
Nižji stroški
energije
Udobnost kupca

 Več hladilnega zraka za manj energije
 Nizek hrup

 Pameten hladilni pretok

 (1) hladen zrak je direktno dodan v compresijski
element
 Enaka dobava zraka z nižjimi stroki energije

 (2) dodatni hladilni pretok preko motorja in
vijaka

Prednosti kupca
Nižji stroški
energije
Večja zanesljivost

1

 Optimalno hlajenje in zanesljivost

2
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ZANESLJIV IN UČINKOVIT HLADILNI SISTEM
 Ločeni hladilci zraka in olja

 Nižji termični šoki = daljša življenjska doba
hladilnika
 Optimalno hlajenje saj je 100% hladilca
uporabljenega

 Radialni ventilator na strani enote in ni pritrjen na
hladilnike

 Enostavno servisiranje
 Enastavno čiščenje

DRD IVR PM do 46°C
temerature prostora

Prednosti kupca
Večja zanesljivost
Večja
produktivnost
Prijazen design
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VRHUNSKO ČIŠČENJE ZRAKA
 Filtrirna pena

 Ščiti notranjost pred zunanjimi trdimi delci
v zraku
 Preprečuje preveliko obrabo zračnega filtra

Prednosti kupca
Večja zanesljivost
Nižji skupni stroški.
Udobje uporabnika.

 Zračni filter za težke obremenitve

 Predhodno odvajanje prahu
 Visoko kvalitetna filtracija povečuje
kvaliteto olja in ščiti kompresorski element
 Enostavna in hitra menjava
 4000 ur življenjska doba

Prednosti kupca
Večja zanesljivost
Nižji skupni stroški.
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KVALITETA OLJA & FILTRACIJA
 Kvalitetno olje z dolgo trajnostjo
 Hladi, tesni, maže, proti-koroziven
 4000 ur trajanja


Prednosti za kupca
Večja zanesljivost
Nižji skupni stroški.

 Oljni filter za težke obremenitve

 Visoko učinkovita filtracija olja izboljša
 Življenjsko dobo ležajev, rotorjev in menjalnikov
 Vložek z navojem omogoča hitro menjavo
 4000 ur trajnost


Prednosti za kupca
Večja zanesljivost
Nižji skupni stroški.

 Tri stopenski separacijski sistem zrak/olje
 Nizek padec tlaka
 Nizko prelitje olja -> manj dolitij olja
 Podaljšana življenjska doba kompresorja

Prednosti za kupca
Manjši stroški
energije
Nižji skupni stroški
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UČINKOVIT SERVIS
 Podaljšani servisni intervali

 Standardni servisni interval = 4000h
 Nadgradnja iz 2000ur -> 4000h

Prednosti za kupca
Poveča produktivnost
Znižuje stroške

 Enostaven dostop do glavnih delov





Enostaven dostop do ventilatorja in hladilnikov
Deli rednega vzdrževanja hitro dostopni
Paneli z enostavnim rokovanjem
Vrata se lahko odstranijo

Prednosti za kupca
Uporaben design
Poveča produktivnost
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OPCIJE IN REŠITVE
 Popularne opcije, ki znižujejo stroške
energije
 Toplotni izmenjevalec
 ECO6i centralna kontrolna enota

 Popularne opcije, ki izboljšujejo
kvaliteto zraka
 Sušilec zraka
 Separator vode
 Avtomatični izpust kondenza

 Celotna rešitev kvalitetnega zraka






Linijski filtri za zrak
Tlačna posoda
Separator olje-voda
ALU zračna inštalacija
…in veliko več
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SCOPE XT – POGODBA O VZDRŽEVANJU
 SCOPE XT – omogoča podaljšano garancijo do

5 years

 Mi poskrbimo za vaš kompresor, vi poskrbite za vaš posel

 Redni servisi, menjava samo originalnih rezervnih delov, izvedeno ob času, zagotavlja
optimalno zanesljivost, učinkovitost vašega kompresorja in zmanjšuje stroške energije.

 Višja zanesljivost in boljše delovanje kompresorja, vam omogoča večjo
produktivnost

“SCOPE “ kupci imajo letno povprečno 2 delovna tedna več, zahvaljujoč boljšemu delovanju
kompresorja.
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KONKURENCA - 45 kW IVR
FAD/SER - PRI MAX

+11
%

FAD/SER - KRIVULJA

+9%
+14
%
+23
%

29%

24%

17%
-7%

+19
%

11%

+14
%

27%
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KONKURENCA - 55 kW IVR
FAD/SER - PRI MAX

+11
%

FAD/SER - KRIVULJA

+5%

+9%

+7%

+16
%

-9%
-6%

-6%
-1%

-6%
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KONKURENCA - 75 kW IVR
FAD/SER - PRI MAX

+2%

-4%

-3%

FAD/SER - KRIVULJA
-3%

-3%

+8%

-9%

-8%
-6%

-5%

+3%

+4%
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PREGLED RANGA
Moč motorja :
C106* : 45-55-75 kW IVR
Tlak :
4-13 bar
Certifikati (Mechanical/Electrical) :
MEAA = (CE/IEC)
MEAM = (AS1210/IEC)
MEAP = (MOM/IEC)
Napetost/Hz :
400 = (400/50)
380 = (380/60)
Hlajenje :
Zračno hlajen
Vodno hlajen (3 na voljo od januarja 2020)

 DRD 60-100 IVR PM replaces DRC 60 IVR &
DRD 75-100 IVR
 DRC 60 IVR & DRD 75-100 IVR gets outphased

DANES

V PRIHODNOSTI

