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Naszym g³ównym celem jest sprostanie

Pañstwa potrzebom, oczekiwaniom i

wymaganiom.

G³ównymi warunkami osi¹gniêcia, jak naj-

lepszych rezultatów  s¹: umiejêtnoœæ

aktywnego s³uchania, radzenie sobie z

tematem oraz zaanga¿owanie.

- W³aœciwy rezultat.

Odpowiedzi¹ na to wyzwanie jest dyskus-

ja, doskona³a technologia  oraz spraw-

dzone komponenty. 

Projekt ma olbrzymi wp³yw na jakoœæ.

- W³aœciwy projekt.

W firmie Gardner Denver Wittig do

wyzwañ podchodzimy z entuzjazmem.

Nasi pracownicy s¹ szkoleni w tym duchu,

¿yj¹ tym na codzieñ, troszcz¹c siê o

interesy klienta skutecznie stawiaj¹ czo³a

wyzwaniom.

- W³aœciwe podejœcie, aby sprostaæ

Pañstwa wymaganiom.
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Silny, niezawodny zespó³. 

Nowoczesne technologie wymagaj¹

nowatorskiego myœlenia. Kreatywnoœæ

w po³¹czeniu z umiejêtnoœci¹ pracy w

zespole daj¹ w rezultacie silnie zoriento-

wan¹ na cel - pracê grupow¹.

Najwa¿niejsz¹ kwesti¹ nie jest wy³¹cznie

jak najlepsze wykorzystanie w³asnych tech-

nologii, lecz ich optymalne 

dopasowanie do potrzeb klienta.

Pod¹¿anie za t¹ wizj¹ wyró¿nia nas

spoœród innych oraz sprawia, ¿e jesteœmy

wra¿liwi na Pañstwa potrzeby. Ponadto,

ci¹g³y kontakt z Pañstwem zapewnia nam

sta³e Ÿród³o energii twórczej.

Rezultat:

Nowatorskie pomys³y. Praca zespo³owa z

naszymi klientami.

Nowatorskie myœlenie bezustannie

okreœla potrzebê osi¹gania najwy¿szej

jakoœci.

Dawniej najwa¿niejsza by³a techniczna

doskona³oœæ oraz bezproblemowa

eksploatacja urz¹dzeñ, obecnie

najbardziej krytycznym czynnikiem staje

siê zysk klienta.

Niezawodnoœæ, wiedza i doœwiadczenie

oraz szybkoœæ s¹ integralnymi elemen-

tami jakoœci.

Zaanga¿owanie, chêæ do pracy i zrozu-

mienie okreœlaj¹ now¹ definicjê jakoœci.
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Charakterystyka sprê¿arek
³opatkowych. 
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Sprê¿arki ³opatkowe zastosowano we

wszystkich aplikacjach, w których wymaga-

ne s¹  wiêksze iloœci sprê¿onego powie-

trza. Tam gdzie sprê¿one powietrze jest

podstawow¹ czêœci¹ procesu produkcji, a

ka¿da przerwa w jego dop³ywie  powoduje

powa¿ne konsekwencje. Takie cechy, jak

maksymalna niezawodnoœæ, wysoka jakoœæ

sprê¿onego powietrza oraz najwy¿sza

sprawnoœæ, s¹ œciœle zwi¹zane z atrybutami 

naszych sprê¿arek ³opatkowych.

Ponadto, przy wykorzystaniu sprê¿arek

³opatkowych mo¿liwe jest osi¹gniêcie naj-

d³u¿szego okresu eksploatacji. Wszystkie

te czynniki sprawiaj¹, ¿e kalkulacja kosz-

tów podczas ca³ego czasu pracy wypada

dla naszych produktów wyj¹tkowo korzyst-

nie.

Unikalnie, opracowane i opa-

tentowane przez nas, proste roz-

wi¹zanie z minimaln¹ iloœci¹ czêœci rucho-

mych oraz dwoma tylko ³o¿yskowaniami,

gwarantuje niezawodnoœæ, najd³u¿szy czas

eksploatacji oraz niezmiennoœæ paramet-

rów  sprê¿arek. 

Wiruj¹ce ³opatki, rozdzielaj¹ce komorê

robocz¹ o kszta³cie sierpa na sekcje o

zmiennej objêtoœci, s¹ dociskane do œcia-

nek poprzez si³ê odœrodkow¹. Powietrze

zasysane jest do komór, sprê¿ane i t³oczo-

ne dalej do instalacji.

£opatki odgrywaj¹ bardzo wa¿n¹ funkcjê

jako element uszczelniaj¹cy. Podczas gdy

³opatka jest dociskana do œciany przez si³ê

odœrodkow¹, istniej¹cy film olejowy powo-

duje efekt dynamicznego jej

³o¿yskowania.

Najwa¿niejsz¹ konsekwencj¹ powy¿szego

zjawiska jest fakt, ¿e ³opatki nie dotykaj¹

bezpoœrednio wewnêtrznych œcianek kor-

pusu sprê¿arki. Ruch odbywa siê na hydro-

dynamicznym filmie olejowym.

Prawie 100 letnie doœwiadczenie - najd³u-

¿sze w bran¿y - skutkuje tak¿e optymanym

doborem materia³ów. Wirniki naszych sprê-

¿arek wykonane s¹ z ulepszonej cieplnie

stali, ³opatki ze specjalnej kompozycji

stopu lekkiego, korpusy zaœ z ¿eliwa.

Do podparcia wa³u stosujemy solidne nis-

koobci¹¿one ³o¿yska rolkowe, a nie zawod-

ne czasami panewki.

Sprê¿arki ³opatkowe Wittig to optymalne

rozwi¹zaniem, gdy najwa¿niejszymi czynni-

kami s¹: sprawnoœæ energetyczna, d³ugi

okres eksploatacji oraz minimalizacja

kosztów. Sprê¿arki ³opatkowe zapewniaj¹

maksymaln¹ niezawodnoœæ. Zazwyczaj nie

s¹ koniecznie inwestycje w sprê¿arki rezer-

wowe  nawet, jeœli wymagana jest nie-

przerwana praca z maksymaln¹ wydajnoœ-

ci¹ systemu.
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Moc właściwa

Podczas, gdy wydajnoœæ innych systemów sprê¿ania systematycznie maleje od momentu
uruchomienia, wskaŸnik zu¿ycia energii (sprawnoœæ energetyczna kW/m3/min) naszej sprê-
¿arki ³opatkowej wzrasta do 3% po 5000 godzin pracy.

G³ównymi zaletami sprê¿arek ³opatkowych s¹ . niezawodnoœæ
. ekonomia 
. bezpieczeñstwo
. d³ugowiecznoœæ

Do wnêtrza komór sprê¿aj¹cych wtryskiwany

jest olej, który na œciankach tworzy film  zapo-

biegaj¹cy bezpoœredniemu kontaktowi meta-

licznemu (efekt aquaplaningu) i zu¿ywaniu siê

³opatek. 

Podsumowanie ³opatkowej metody sprê¿ania:
. wysoka sprawnoœæ energetyczna
. sta³a wydajnoœæ w ca³ym okresie eksploatacji
. najni¿szy pobór energii, nawet

przy zmiennym zapotrzebowaniu 

na sprê¿one powietrze.
. samocentruj¹cy wirnik -  tylko dwa nisko

obci¹¿one wêz³y ³o¿yskowe
. brak si³ osiowych
. brak pulsacji strumienia powietrza
. prostota wszelkich czynnoœci obs³ugowych  

i serwisowych. Brak kosztownej wymiany    

stopnia sprê¿aj¹cego
. bezpoœrednie prze³o¿enie napêdu -  nie  

wymaga obs³ugi, bez strat wydajnoœci 



Porównanie 
systemów.
Najwiêksze wydajnoœci: turbosprê¿arki

Turbosprê¿arki stosuje siê tam, gdzie

wymagane s¹ najwiêksze wydajnoœci.

Dostarczaj¹ sprê¿one powietrze o relaty-

wnie dobrym poziomie sprawnoœci ener-

getycznej. Jednak¿e nominalna wydajnoœæ

jest osi¹gana tylko dla okreœlonych para-

metrów, dla których sprê¿arka by³a projek-

towana. Stopieñ z³o¿onoœci turbo-

sprê¿arek jest tak wysoki, ¿e

powa¿niejsze przegl¹dy oraz naprawy

wirników i napêdów, musz¹ byæ

przeprowadzane w fabryce i mog¹ trwaæ

nawet kilka tygodni. Z drugiej strony czas

pracy tych sprê¿arek jest zbli¿ony do

sprê¿arek ³opatkowych.

Bezpoœrednie porównanie parametrów

wszystkich typów sprê¿arek nie jest mo¿li-

we. Przedstawiona poni¿ej analiza naj-

dok³adniej oddaje ró¿nicê pomiêdzy

sprê¿arkami œrubowymi, a ³opatkowymi.

(Porównanie pomiêdzy sprê¿arkami

t³okowymi, a turbo nie ma wiêkszego

sensu, gdy¿ stosujê siê je do innych

zadañ, a obszary ich zastosowañ prakty-

cznie nie pokrywaj¹ siê). Je¿eli skupimy

siê na kosztach eksploatacji, zauwa¿ymy,

¿e sprê¿arka ³opatkowa jest lepszym (naj-

tañszym) rozwi¹zaniem ju¿ powy¿ej 1600

godzin pracy rocznie. Poni¿ej tego czasu

lepszym rozwi¹zaniem jest sprê¿arka

œrubowa.
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Co Pañstwo o
tym s¹dz¹?
Iloœæ mo¿liwych zastosowañ systemów

pneumatycznych jest tak du¿a, ¿e nie

istnieje jeden rodzaj sprê¿arek, bêd¹cy

uniwersalnym,  najlepszym

rozwi¹zaniem. Poni¿ej charakteryzuje-

my cztery podstawowe ich typy.  Ka¿dy

z nich jest najlepszy w innym przedzia-

le zastosowañ. Podobnie jak odpowie-

dzialny sprzedawca nie zaproponowa³-

by komuœ kto w ci¹gu roku przeje¿d¿a

100 000 kilometrów samochodu z sil-

nikiem benzynowym,  tak i my nie pro-

mujemy jednego typu sprê¿arek do

wszystkich aplikacji. Proponujemy

indywidualne rozwi¹zania dla

poszczególnych potrzeb: zawsze z jak

najlepszym zwrotem inwestycji (koszt

zakupu jest tylko jednym z wielu czyn-

ników rozwa¿anych przy wyborze

urz¹dzenia).

Niezawodnoœæ i sprawnoœæ: sprê¿arki

³opatkowe

Tak jak to ju¿ wykazaliœmy, sprê¿arki

³opatkowe produkowane s¹  do ciê¿kiej

pracy i w zasadzie nie wymagaj¹ szczegól-

nej obs³ugi. Nasze maszyny cechuje wyso-

ka,  niezmienna sprawnoœæ  w ca³ym okre-

sie eksploatacji. 

Po pierwszych 5000 godzinach pracy ich

wydajnoœæ wzrasta i pozostaje ju¿ na

sta³ym poziomie. Oznacza to, ¿e sprawnoœæ

energetyczna sprê¿arki ulega wzrostowi o

3% na koniec tego okresu. S¹ to sprê¿arki,

w których nie wystêpujê pogorszenie para-

metrów pracy zwi¹zane ze zu¿yciem.

Sprê¿arki ³opatkowe s¹ wybierane przez

inwestorów, którzy wymagaj¹ najwy¿szej

niezawodnoœci. W sytuacjach, w których

konieczna jest maksymalna dyspozycyjnoœæ

przez 24 godziny na dobê, idealnym ro-

zwi¹zaniem s¹ nasze sprê¿arki ³opatkowe.  

O tym, ¿e dokonaj¹ Pañstwo w³aœciwego

wyboru decyduj¹c siê na sprê¿arkê ³opat-

kow¹, powinien ostatecznie przekonaæ

fakt, ¿e nawet w krytycznych aplikacjach

nie jest wymagana "zapasowa" maszyna,

gdy¿ poziom niezawodnoœci naszych

sprê¿arek  sprawia, ¿e rozwi¹zanie z

urz¹dzeniem "zastêpczym" zazwyczaj

traci sens. 

Uniwersalnoœæ:  sprê¿arki œrubowe

Najbardziej powszechny typ sprê¿arek na

rynku. Wirnik g³ówny napêdza przek³ad-

niowo drugi wirnik. System wtrysku oleju,

oraz technologiczne luzy pomiêdzy wirni-

kami i obudow¹ zapewniaj¹ jedynie

pasywne uszczelnienie. Sprê¿ane

powietrze powraca poprzez szczeliny

pomiêdzy wirnikami oraz wirnikami i œcia-

n¹ obudowy powoduj¹c nisk¹ sprawnoœæ

energetyczn¹. Sprê¿arki œrubowe maj¹

co najmniej cztery punkty ³o¿yskowania.

Oprócz obci¹¿eñ promieniowych koniecz-

ne jest skompensowanie znacznych ob-

ci¹¿eñ osiowych. Konstrukcja sprê¿arki

œrubowej wymaga prewencyjnej wymiany

elementów roboczych co pewien okres

czasu pracy. Zalet¹ tego typu sprê¿arek

jest ³atwoœæ dopasowania obrotów stop-

nia sprê¿aj¹cego, w przypadku zastoso-

waniu napêdu pasowego.

Wysokie ciœnienia: sprê¿arki t³okowe

Najlepsze w specyficznych aplikacjach: 

sprê¿arki t³okowe s¹ stosowane w wielu

aplikacjach dostarczaj¹c gazy przy

wysokim ciœnieniu. Cechuj¹ siê du¿a ³at-

woœci¹ obs³ugi. Jednak¿e, jeœli braæ pod

uwagê koszty eksploatacji przy niskich

ciœnieniach i pracy ci¹g³ej, wypadaj¹ bar-

dzo niekorzystnie przy sprê¿arkach

³opatkowych.
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Formu³a obliczania 
kosztów ca³kowitych.

Podczas planowania inwestycji powinno siê

uwzglêdniaæ mo¿liwie jak najwiêcej czyn-

ników. Zamieszone tabele i wykres pomog¹

osobom podejmuj¹cym decyzjê

zaoszczêdziæ znaczn¹ iloœæ pieniêdzy.

Nale¿y pamiêtaæ, ¿e koszt zakupu sprê¿ar-

ki stanowi mniej ni¿ 10% wszystkich

wydatków ponoszonych przez ca³y okres

eksploatacji. Bed¹c propocjonalnie bardzo

ma³ym ich sk³adnikiem.

Pod has³em "koszt ca³kowity" zawarte s¹

wszystkie koszty zarówno zakupu, jak

i eksploatacji maszyny przez ca³y okres jej

pracy. W celu ³atwiejszego zestawienia

i porównania ró¿nych istotnych parametrów

za³o¿yliœmy, ¿e cykl pracy wynosi 10 lat -

okres, który jest wielokrotnie przekraczany

przez nasze sprê¿arki.

Koszty ca³kowity dwóch typów

sprê¿arek, które mog¹ byæ ³atwo

porównywane tj.  ³opatkowej

i œrubowej zosta³y  umieszczone

na diagramie obok siebie. Bazuj¹c

na iloœci przepracowanych godzin w

roku ³atwo mo¿na oceniæ, które

rozwi¹zanie jest ekonomicznie

najbardziej korzystne i przez to 

najw³aœciwsze.

Z wieloletniego doœwiadczenia wynika, ¿e

granica op³acalnoœci naszej sprê¿arki jest

osi¹galna bardzo szybko. Je¿eli poszuki-

wany jest system do pracy ci¹g³ej, powin-

no siê tak¿e przewidzieæ koszt rozwi¹za-

nia zapasowego. Nale¿y pamiêtaæ, ¿e

koszt ca³kowity obejmuje wy³¹cznie eko-

nomiczny aspekt zakupu i eksploatacji

sprê¿arki. Tam gdzie nie mo¿na dopuœciæ

do przerwy w dostawie sprê¿onego powie-

trza konieczne jest zastosowanie

dodatkowego "zapasowego" urz¹dzenia,

którego cenê tak¿e nale¿y uwzglêdniæ w

kalkulacji. 
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Porównanie kosztów oparte na 8000 
godzin pracy rocznie. W kalkulacji za³o¿o-
no 10 letni okres eksploatacji.

Ca³kowity koszt 10 lat pracy
(wykresy maj¹ ró¿ne skale)

8 000 godzin pracy w roku

Skala1:6,2

Skala1:4,0

Skala1:2,5

Skala1:1

Łopatkowa
Śrubowa

Energia

Obsługa

Inwestycja

5 000 godzin pracy w roku

3 000 godzin pracy w roku

1 000 godzin pracy w roku

Łopatkowa

Łopatkowa

Łopatkowa

Śrubowa

Śrubowa

Śrubowa

Energia

Obsługa

Inwestycja

Energia

Obsługa

Inwestycja

Energia

Obsługa

Inwestycja
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Po zainstalowaniu i uruchomieniu opro-

gramowanie mikroprocesowego sterowni-

ka sprê¿arki ca³kowicie kontroluj¹ce stany:

obci¹¿enie-ja³owy-stop-start gwarantuj¹c

niezawodne i ekonomiczne wytwarzanie

sprê¿onego powietrza. Pañstwa sprê¿arka

wyposa¿ona jest tak¿e w system  auto-

diagnozowania.  Nale¿y tylko w odpowied-

nich odstêpach czasu wymieniaæ olej, filtr

powietrza, oleju oraz zestaw separatora

i zaworów steruj¹cych. S¹ to praktycznie

jedyne czynnoœci obs³ugowe w ci¹gu wielu

lat pracy, nawet przy pe³nym obci¹¿eniu.

Kolejn¹ z cech ograniczaj¹cych obs³ugê

jest wykorzystanie napêdu bezpoœred-

niego z nieprzeci¹¿onym silnikiem elekt-

rycznym o najwy¿szej niezawodnoœci -

zarówno dla sta³ego, jak i zmiennego

zapotrzebowania na sprê¿one powietrze.

Wittig RO topline.

Najmniejsza  powierzchnia zabudowy

dziêki unikalnej konstrukcji. Stopnie

sprê¿aj¹ce tej serii s¹ umieszczone pio-

nowo. Dziêki innowacyjnemu systemowi

separacji oleju, nasze sprê¿arki typu RO

topline s¹ ekstremalnie kompaktowymi

maszynami o pionowej konstrukcji. Rezul-

tat: sprê¿arka z silnikiem 37 kW zajmuje

powierzchniê nieca³ego metra kwadra-

towego. Te ciche sprê¿arki mo¿na zain-

stalowaæ w naro¿niku pomieszczenia.

Wszystkie sprê¿arki RO topline wystêpuj¹

w opcji zmiennoobrotowej, p³ynnie dosto-

sowuj¹c siê do zmiennego zapotrzebowa-

nia na sprê¿one powietrze.

Wittig RO 170 - RO 740

Jednostopniowe sprê¿arki ³opatkowe z

wtryskiem oleju oparte na opatentowanym

przez nas, doskonale sprawdzonym

rozwi¹zaniu, s¹ odpowiedzi¹ na najwy¿sze

wymagania rynku. W aplikacjach, gdzie

najwa¿niejsza jest niezawodnoœæ, wytrzy-

ma³oœæ oraz najni¿sze koszty eksploatacji

- te sprê¿arki nie maj¹ sobie równych.

¯aden inny typ maszyn nie oferuje takich

korzyœci. Wszystkie sprê¿arki RO wys-

têpuj¹ w opcji zmiennoobrotowej, p³ynnie

dostosowuj¹c siê do zmiennego zapotrze-

bowania na sprê¿one powietrze.

Sprê¿arki ³opatkowe Wittig:
tajemnice sukcesu.

Niewielkie,  ciche -  ale bardzo wydajnie.

Wielu z naszych klientów zastanawia siê w

jaki sposób zosta³o to osi¹gniête. Nasze

sprê¿arki z wtryskiem oleju dostarczaj¹

sta³ego, wolnego od pulsacji strumienia

wysokiej jakoœci sprê¿onego powietrza z

bardzo nisk¹ pozosta³oœci¹ oleju - czy

ktokolwiek inny to potrafi?

Iloœæ oleju dostarczana do komory sprê¿a-

nia zale¿na jest od ciœnienia roboczego;

olej poch³ania wiêkszoœæ ciep³a sprê¿ania.

W zwi¹zku z intensywnym ch³odzeniem w

komorze, powietrze sprê¿ane jest przy

wysokiej termodynamicznej sprawnoœci -

jeden z powodów, dla których sprê¿arki

³opatkowe s¹ naprawdê energooszczêdne.

System obiegu oleju jest kolejnym

rozwi¹zaniem  firmy Wittig.  

Gdy powietrze opuszcza komorê sprê¿a-

nia i kierowane jest do zbiornika separacji,

jego prêdkoœæ zostaje gwa³townie wyha-

mowana powoduj¹c, ¿e powsta³e kropelki

oleju wytr¹caj¹ siê po czym s¹  oddzielane

w dok³adnym separatorze.

Wymiana oleju jest konieczna dopiero po

wielu tysi¹cach przepracowanych godzin.

Pozosta³oœc oleju w sprê¿onym powietrzu

jest nieznaczna i wynosi oko³o jednego

mg/m3. Dodatkowa, oddzielna ch³odnica

koñcowa, ze wzglêdu na temperaturê

sprê¿ania nie przekraczaj¹c¹ 90 st. C

zazwyczaj nie jest wymagana.

Ka¿da sprê¿arka ³opatkowa jest wysy³ana

z fabryki, jako kompaktowe urz¹dzenie

zbudowane na mocnej ramie, w pe³ni

okablowane, z ch³odnic¹ koñcow¹ po-

wietrza i oleju. Pod³oga, na której ma byæ

zamontowana, nie wymaga specjalnych

fundamentów, musi tylko byæ w stanie

udŸwign¹æ ciê¿ar sprê¿arki (brak dyna-

micznego obci¹¿enia).
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Moc 30 do 90kW
Ciœnienie robocze 3 do 10 bar

Przep³yw do 936m3/h

Moc 30 do 500kW
Ciœnienie robocze      3 do 10 bar

Przep³yw do 4880m3/h



7. Filtry 

Kombinacje filtrów wstêpnych i dok³adnych

zapewniaj¹ powietrze o najwy¿szej

jakoœci. Najwa¿niejszymi parametrami

okreœlaj¹cymi filtry s¹: skutecznoœæ filtracji

oraz trwa³oœæ. Ultra dok³adne filtry usuwaj¹

nawet zanieczyszczenia do 0,01 mikrona.

Stan zu¿ycia wk³adu mo¿na bezpoœrednio

oceniæ, a same wk³ady bardzo ³atwo siê

wymienia. 

Dostêpne rodzaje filtrów:

- uniwersalny: pozosta³oœæ oleju 0,3 mg/m3

- dok³adny: pozosta³oœæ oleju 0,1 mg/m3

- ultra dok³adny: pozosta³oœæ oleju 0,01 mg/m3

- kombinacje filtrów: pozosta³oœæ oleju 

0,003  mg/m3

8. Separatory wodno-olejowe

Ochrona œrodowiska jest dla nas bardzo

wa¿na. Oferujemy kilka innowacyjnych

rozwi¹zañ uzdatniania kondensatu, maj¹-

cych na celu usuniêcie z niego oleju oraz

innych drobnych zanieczyszczeñ, tak aby

pozosta³a woda by³a wystarczaj¹co czysta

do bezpoœredniego odprowadzenia do

kanalizacji. 

9. Monitoring i sterowanie nadrzêdne

Dziêki zastosowaniu systemu inteligent-

nego sterowania mo¿liwe sta³o siê osi¹g-

niêcie wysokiej wydajnoœci i niskiego zu¿y-

cia energii. Wykorzystanie uk³adów

sterowania pozwala na dopasowanie zu¿y-

cia energii do bie¿¹cego zapotrzebowania

na sprê¿one powietrze. W³aœnie dlatego

takie systemy sterowania ju¿ od dawna s¹

jedn¹ z podstawowych cech naszych

sprê¿arek. Zastosowanie  napêdu zmienno-

obrotowego (przemiennika czêstotliwoœci)

umo¿liwia uzyskanie idealnie liniowej 

proporcji pomiêdzy chwilowym wydatkiem 

sprê¿arki a zapotrzebowaniem na energiê

elektryczn¹. Nasze sprê¿arki zmiennoo-

brotowe (od 30 do 500 kW) zapewniaj¹

sta³¹ sprawnoœæ energetyczn¹ w ca³ym

zakresie sterowania.

W wiêkszoœci przypadków granica op³aca-

lnoœci sterowania nadrzêdnego jest osi¹-

gana ju¿ po roku do dwóch. Inteligentny

uk³ad steruj¹cy mo¿e ³atwo koordynowaæ

pracê kilku sprê¿arek, nawet o ró¿nych

wydajnoœciach, tak¿e zmienno-obrotowych.

W tym wypadku mamy do czynienia ze

sterowaniem nadrzêdnym. Dostêpne jest

tak¿e raportowanie miej-scowe, telefon-

iczne i przez ³¹cza internetowe, oraz kon-

trola bie¿¹cych wartoœci wielu parametrów.

Odzyskiwanie ciep³a

Oszczêdnoœæ energii. Uk³ad odzyskiwania

ciep³a pozwala na wykorzystanie a¿ do

85% ciep³a sprê¿ania. 

W zale¿noœci od zastosowania, inwestyc-

ja w taki system mo¿e siê ju¿ zwróciæ w

ci¹gu roku.
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Sprê¿one powietrze
najwy¿szej jakoœci.
Nasze sprê¿arki wyznaczaj¹ zupe³nie

nowe standardy w dziedzinie jakoœci. Ale

to nie wszystko, oprócz samych sprê¿arek

dostarczamy tak¿e akcesoria do uzdatnia-

nia sprê¿onego powietrza, tak aby mogli

Pañstwo skonfigurowaæ taki system jaki

jest Wam potrzebny.

1.  Sprê¿anie powietrza

Sprê¿arki ³opatkowe Wittig znane s¹ ze

swej niezawodnoœci, niskich kosztów

eksploatacji oraz z tego, ¿e s¹ przyjazne

dla œrodowiska. Zosta³y one zaprojekto-

wane i zbudowane do praca 24 godziny

na dobê jako doskona³e Ÿród³o

sprê¿onego, technicznie bezolejowego

powietrza.

2. Ch³odnice koñcowe

Pierwszym wa¿nym etapem obróbki

sprê¿onego powietrza jest jego sch³odze-

nie (po nagrzaniu na skutek ciep³a sprê¿a-

nia). Dostêpne s¹ zarówno sprê¿arki

ch³odzone wod¹, jak i powietrzem. W

zale¿noœci od wybranego czynnika

ch³odz¹cego, temperatura jest obni¿ana

do poziomu 25 - 30oC (Sprê¿arki RO

topline s¹ wyposa¿one w ch³odnicê zinte-

growan¹ w dŸwiêkoszczelnej obudowie).

3. Separatory cyklonowe

Podczas ch³odzenia wydziela siê konden-

sat. W separatorze cyklonowym strumieñ

powietrza poddawany jest silnemu

zawirowaniu. Dziêki sile odœrodkowej kro-

pelki kondensatu zbieraj¹ siê, a nastêpnie

œciekaj¹ w dó³ po œciankach separatora.

4. Automatyczne dreny kondensatu

Bezpiecznie usuwaj¹ kondensat powsta³y

w ch³odnicach, separatorach cyklonowych

oraz innych urz¹dzeniach. Dostarczamy

dreny sterowne poziomem kondensatu lub

elektronicznie. Te drugie wyposa¿one s¹ w

panel z wyœwietlaczem i opcjonalnie z

automatycznym podgrzewaniem, stosowa-

ne do pracy w  temperaturze poni¿ej zera.

5. Osuszacze powietrza

Przyczyny, dla których sprê¿one powietrze

powinno byæ suche to: 

instalacja na zewn¹trz budynku, ochrona

przed korozj¹, uszkodzeniami uk³adów

pneumatycznych lub wymogi technologii. 

Z ziêbniczymi lub adsorpcyjnymi osusza-

czami sprê¿onego powietrza jesteœ po

niezawodnej stronie zasilania pneumaty-

cznego. Pierwsze z nich dostêpne s¹, jako

ch³odzone powietrzem lub wod¹

(ciœnieniowy punkt rosy +3oC), natomiast

drugie jako regenerowane na zimno lub na

gor¹co (ciœnieniowy punkt rosy, a¿ do -70oC).

Cech¹ wspóln¹ wszystkich osuszaczy jest

niezawodnoœæ, niskie koszty eksploatacji

oraz minimum obs³ugi. 

6. Zbiorniki

Zbiorniki s¹ u¿ywane w celu zapewnienia

minimalnych wahañ ciœnienia. Odpowied-

nio dobrany zbiornik zapewnia zapas

sprê¿onego powietrza na wypadek zwiêk-

szonego zapotrzebowania. Prosimy o kon-

takt w sprawie doboru ich wielkoœci

i niezbêdnych akcesoriów. 
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MDW 2080 - idealne rozwi¹zanie, gdy ze

sob¹ ma pracowaæ do 8 sprê¿arek.

W tym przypadku najproœciej jest zamon-

towaæ system MDW 2080. Rozk³ada on

obci¹¿enie pomiêdzy poszczególnymi

sprê¿arkami w sposób optymalny.  Wys-

tarczy tylko  jeden czujnik ciœnienia na

wszystkie  sprê¿arki. MDW 2080 oblicza

zapotrzebowanie na sprê¿one powietrze 

na podstawie profilu ciœnieniowego i zu¿y-

cia przez zasilane urz¹dzenia,

oraz koordynuje w³¹czanie, i wy³¹czanie

ka¿dej ze sprê¿arek, jeœli zdefiniowany

zakres ciœnieñ wykroczy poza limit.  W

przypadku kaskadowego sterowania

sprê¿arek o ró¿nej wydajnoœci, najwiêksza

z nich przejmuje sta³e obci¹¿enie podsta-

wowe, a mniejsze odpowiedzialne staj¹

siê za okresy zwiêkszonego zapotrze-

bowania. MDW 2080 tak okreœla czasy

pracy, aby wszystkie sprê¿arki by³y wyko-

rzystywane równomiernie.

Taka jest rzeczywistoœæ.

MDW 2080 nie zosta³by okreœlony, jako

inteligentny, jeœli nie móg³by zrobiæ

znacznie wiêcej. W zintegrowanym sys-

temie steruj¹cym mo¿na okreœliæ specjalne

programy czasowe na noce, weekendy

itp., ka¿dej ze sprê¿arek mo¿na nadawaæ

odpowiednie priorytety. Mo¿na tak¿e

pod³¹czyæ elementy systemu uzdatniania

sprê¿onego powietrza takie jak osuszacze,

ch³odnice oraz separatory.  Ten system

zapewnia tak¿e mo¿liwoœæ zdalnego moni-

toringu przez Internet!

Sterownik MDW 2080-16 mo¿e sterowaæ

16 sprê¿arkami
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Optymalne wykorzystanie
zasobów.

U¿ytkownik sprê¿arek chce, aby praco-

wa³y one z odpowiedni¹ wydajnoœci¹

bez ich przeci¹¿ania. Dziêki naszym

mikroprocesorowym systemom stero-

wania unikamy biegu ja³owego oraz

przeci¹¿eñ. Posiadaj¹ one wszystkie

cechy konieczne do inteligentnej koor-

dynacji: ³atwoœæ i minimalizacja obs³u-

gi, maksymalne bezpieczeñstwo, eko-

nomicznoœæ.

Sterownik indywidualny: MDW 2010.

Je¿eli chc¹ Pañstwo wiedzieæ, jak pracuje

Wasza sprê¿arka, wystarczy to sprawdziæ

na wyœwietlaczu sterownika mikroproce-

sorowego MDW 2010. Nasz "inteligentny"

system nie tylko informuje na bie¿¹co o

stanie agregatu, ale tak¿e dba o bez-

pieczn¹ pracê i zapewnia optymalne

wykorzystanie urz¹dzenia. Uk³ad sterowa-

nia jest programowany specjalnie dla

parametrów pracy istniej¹cych u naszego

Klienta. Eliminowane s¹ zbyt d³ugie

przestoje, jak i zbyt czêste

w³¹czenia/wy³¹czenia sprê¿arki. Informa-

cje o usterkach s¹ wyœwietlane w sposób

przystêpny, a wskaŸnik obs³ugi informuje,

kiedy nadszed³ czas przegl¹du eliminuj¹c

tym samym koniecznoœæ prowadzenia

planu wymiany oleju i innych czynnoœci

obs³ugowych.

Wszelkie informacje dotycz¹ce np. iloœci

przepracowanych godzin, godziny pracy

pod obci¹¿eniem oraz informacje obs³u-

gowe i usterki s¹ dostêpne w ka¿dej

chwili.

Opcjonalny prze³¹cznik czasowy poprzez

sterownik MDW 2010, mo¿e kontrolowaæ

automatyczny rozruch i zatrzymanie

sprê¿arki na pocz¹tku, i koñcu zmiany.

Odpowiednie po³¹czenie: system MDW

2010 GLW (zmiana obci¹¿enia podsta-

wowego) umo¿liwia pracê z 5

sprê¿arkami jednoczeœnie.

Ten system, gwarantuj¹cy optymalne

wykorzystanie do 5 sprê¿arek, jest dostar-

czany z pe³nym oprogramowaniem.

Sprê¿arki s¹ automatycznie w³¹czane

i wy³¹czane w indywidualnych sekwen-

cjach. Gdy zapotrzebowanie na sprê¿one

powietrze wzrasta, system w³¹cza kaska-

dowo kolejne sprê¿arki. Je¿eli kompresor

w danym momencie jest nie dostêpny to

zostaje pomijany.
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Nadrzêdna sprê¿arka z MDW 2010
z kontrolerem zmian obci¹¿enia

podrzêdna sprê¿arka z MDW 2010
1

LCD 2 x 20 Zeichen
MDW 2010 Display

0 I

Info Code

Reset Enter

           
Wittig MDW 2010

LCD 2 x 20 Zeichen
MDW 2010 Display

0 I

Info Code

Reset Enter

Wittig MDW 2010

podrzêdna sprê¿arka z MDW 2010
2

podrzêdna sprê¿arka z MDW 2010
3

podrzêdna sprê¿arka z MDW 2010
4
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Wszêdzie: nasz¹ odpowiedzi¹ na Pañstwa 
zapotrzebowanie jest powietrze.

Tym co najbardziej lubimy w naszej pracy

jest fakt, ¿e dziêki naszym Klientom ka¿dy

dzieñ dostarcza nowe wyzwania. A ka¿de

nowe rozwi¹zanie sprawia, ¿e stajemy siê

jeszcze  bardziej znani.

Gdziekolwiek w przemyœle jest wymagane

sprê¿one  powietrze, spotkaj¹ siê Pañstwo

z nazw¹ Wittig. Nie przez przypadek

jesteœmy znani, jako producent  najlep-

szych urz¹dzeñ (tak¿e specjalnych) w

dziedzinie zasilania pneumatycznego.

W ka¿dej dziedzinie przemys³u, gdy zapy-

tamy siê czego byœmy u¿yli do napêdu

przetransportowania b¹dŸ sterowania pro-

cesem, zawsze us³yszymy: powietrza. Gdy

ktoœ pyta nas jak szybko zu¿ywaj¹ siê

nasze sprê¿arki ³opatkowe, odpowiadamy:

"nie zu¿ywaj¹ siê". Je¿eli ktoœ oczekuje od

nas konkretnej odpowiedzi na pytanie o

¿ywotnoœæ naszych produktów, nie

jesteœmy w stanie odpowiedzieæ, gdy¿

chyba nikt z nas nie by³ œwiadkiem zu¿ycia

siê sprê¿arki Wittig. Czas pracy przekra-

czaj¹cy 200 tysiêcy godzin jest dla naszych

urz¹dzeñ czymœ zupe³nie normalnym.

Byliby Pañstwo ca³kowicie w b³êdzie

s¹dz¹c, ¿e nam nie zale¿y. My po prostu

wiemy, ¿e na naszych produktach mo¿na

polegaæ tak samo, jak na naszej wiedzy.

Podobnie mog¹ Pañstwo! Zawsze

i wszêdzie.
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Deutsche Airbus
Deutsche Shell
Deautsche Steinkohle AG
DNL Behalterglas GmbH Lt Co. 
KG Duravit-Hornberg
Duro Dakovic 
Elstar Oils
Elektrociep³ownia Wola
Enz-Caro 
Fabryka L'Oreal Polska
FAG-Kugelfischer Georg Schafer
Festo
Ford
Forza Pabianice 
Freudenberg KG 
Gerolsteiner 
Gillette
GKN Walterscheid
Grohe Thermostate 
Grunzweig Lt Hartmann 
Heidelberger Zement
Heinz Glas Dzia³dowo 
Henkel
Heraeus
Heye Glasfabrik 
Hoechst 
Hoesch
Huta Szk³a Saint Gobain Jaroszowiec
Huta Szk³a Wo³omin

Huta Zabrze
Junghans 
Kolbenschmidt
Kruger Polska
Krupp
Labatlan Cement
Laufen Keramik 
Leica
Linde 
MaK 
MD Papier
Merck
Metabo 
Michelin 
Miele 
Mineralbrunnen AG 
Mohndruck
Motim Mosonmagyarovar (Ungarn) 
Naturin
Nestle 
Novartis
NP Pharma
Opel
Orenstein + Koppel 
Osram GmbH 
PCI
Pirelli Kabel
Portland Zementwerk 
Postêp Zabrze

Prefabet Niemce (k. Lublina)
Prefabet Pu³awy
Preussen Elektra AG
Profi-M Turek 
Rexam Szk³o Gostyñ
Rolex Konin
Schieder Móbelwerke
Schiesser 
Schott-Zwiesel
Siemens
Spessart Glas 
Stölzle Union 
Süddeutsche Zucker 
Uniroyal
Unibud Koœcierzyna
Upat 
Vaillant
Varta
VAW Aluminium
Vetropack 
Villeroy Lt Boch 
Vorwerk
Wintershall 
Wiegand Glas 
Vinnolith
Weck Glaswerke
Zak³ad Odmetanawiania Kopalñ Rybnik
ZF Sachs
.....................................

Oni wiedz¹ co robi¹:
ju¿ podjêli decyzjê.

Czy znaj¹ Pañstwo te Firmy?

Obok znajduje siê lista  kilku z naszych

klientów. Tak¿e partnerów, którzy nie

zgodziliby siê na ¿aden kompromis, je¿eli

chodzi o jakoœæ i dlatego zdecydowali siê

na sprê¿arki Gardner Denver Wittig

GmbH.

Pewnoœæ, która jest potwierdzona: usaty-

sfakcjonowani klienci czêsto informuj¹  jak

bardzo s¹ zadowoleni z decyzji o wyborze

naszych sprê¿arek. Je¿eli tylko zaistnieje

potrzeba kupuj¹ kolejnego "Wittig'a ".

Szczególnie ciesz¹ bardzo wymowne

opinie tych, którzy po doœwiadczeniach z

innymi sprê¿arkami zdecydowali siê zau-

faæ naszym urz¹dzeniom. 

Doskonale wiemy co robimy, a przede

wszystkim dla kogo to robimy. Nasi par-

tnerzy nie otrzymuj¹ tylko niezawodnoœci

i sprawnoœci naszych maszyn, otrzymuj¹

równie¿  technologiê dopasowan¹ do ich

indywidualnych potrzeb - to tak¿e wp³ywa

na doskona³¹ reputacjê na rynku.

Drobiazgowo znamy potrzeby naszego

klienta, mo¿e on byæ pewien, ¿e nasi

in¿ynierowie znajd¹ dla niego indywidu-

alne rozwi¹zanie. Poniewa¿ nasi

in¿ynierowie nigdy nie mieli innego podejœ-

cia, iloœæ takich rozwi¹zañ (tak¿e specjal-

nych) jest znaczna. Stworzy³a siê ju¿

nawet  kultura przyjaznej komunikacji. Tak

jak pomiêdzy osobami, które znaj¹ siê i

przyjaŸni¹ bardzo d³ugo.

A co mo¿emy zrobiæ dla Pañstwa?

ABB Kraftwerke

AEG

AKZO

Alu Suisse

Audi AG

Bahlsen

Bangkok Glas Industry

BASF

Belvedera Groupe. Alco Pegro

Black Red White

BMW

Bosch

Bosch Rexroth

BP OIL Deutschland

BP Polska

Braun

BTR-Automotive

Buderus

BUMAR £abêdy

Burda

Camela Wa³brzych

CIBA Spezialitätenchemie

Daimler Chrysler
Degussa
Delphi Mechatronic Systems
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Dane techniczne.
Wittig RO 50 topline – RO 150 topline

Typ1 Przep³yw przy ciœnieniu Moc na wale Wymiary LxWxH Wymiary LxWxH
zasilania z os³on¹ akustyczn¹ bez os³ony akustycznej

3 bar 7 bar 10 bar  3 bar 7 bar  10 bar
m3/h     m3/h     m3/h kW      kW     kW     dB(A) dB(A) mm mm kg kg

Wittig RO 170 1200 1195 1052 75,5   113,5 124,5 81 93 3150x1400x1530 2490x1320x1480 3020 2720 

Wittig RO 230  1500    1482 1255 97,5   143,5 150,0 81 93 3150x1400x1530 2630x1320x1480 3170 2870

Wittig RO 300  1940    1885 1582 123,0 177,5  188,5 80 93 3250x1800x2272 3250x1800x2168 5100 4400

Wittig RO 370  2440    2350 1953 144,0   219,0  230,5 80 93 3250x1800x2272 3250x1800x2168 5200 4500

Wittig RO 460  3000 2920 2542 184,0   272,0  300,0 80 94 3250x1800x2272 3250x1800x2168 5400 4700

Wittig RO 600  3880 3770    3164 246,0   355,0  377,0 82 94 4230x2400x2800 3640x2180x2180 8100 7200

Wittig RO 740  4880 4700 3906 288,0   438,0  461,0 82 94 4230x2400x2800 3950x2180x2180 8750 7850

Typ1 Przep³yw przy ciœnieniu          Moc na wale silnika Poziom ha³asu               Wymiary
zasilania LxWxH Waga

3 bar 7 bar    10 bar     3 bar 7 bar     10 bar          
m3/h       m3/h    m3/h        kW        kW         kW              dB(A)                        dB(A) kg

Wittig ROL 50 topline              295     291     253 20,5    28,0    30,0          74 1110x900x1800 920

Wittig ROL 65 topline              366     359     313 25,5    34,7    37,0          74            1110x900x1800 1040

Wittig ROL 75 topline              450     424     368 29,0    40,0    44,0          75            1380x980x1970 1220 

Wittig ROL 85 topline              568     535     443 36,5    50,5    53,5          75            1380x980x1970 1310

Wittig ROL 120 topline            784     759     663 49,0    70,0    74,0          75           2000x1250x2000 1860

Wittig ROL 150 topline            946      916      791     59,0 84,0 88,0            75 2000x1250x2000 1910

Wittig RO 170 – RO 740

1 Sprê¿arki ³opatkowe RO 170 i RO 230 s¹ dostêpne w wersji ch³odzonej wod¹ lub powietrzem; typy RO 300 do RO 920 tylko 
ch³odzone wod¹
2 Zgodnie z DIN 45635 mierzone przy 7 barach ciœnienia roboczego dla wersji ch³odzonej wod¹ z odleg³oœci 1m, Przep³yw zgodnie z
Cagi Pneurop PN2CPTC2
Wszystkie sprê¿arki dostêpne w wersji zmiennoobrotowej, z zewnêtrznym przemiennikiem czêstotliwoœci.

1 Sprê¿arki  ³opatkowe ROL 50 i ROL 65 s¹ dostêpne  tylko w wersji ch³odzonej powietrzem; typy RO 75 do RO 150 wersji ch³odzonej
wod¹ lub powietrzem. Wymiary sprê¿arek ch³odzonych wod¹ na ¿yczenie
2 Zgodnie z DIN 45635 mierzone przy 7 barach ciœnienia roboczego dla wersji ch³odzonej wod¹ z odleg³oœci 1m, Przep³yw zgodnie z
Cagi Pneurop PN2CPTC2
Wszystkie sprê¿arki dostêpne w wersji zmiennoobrotowej, z zewnêtrznym przemiennikiem czêstotliwoœci

Waga
z/bez os³ony 
akustycznej

Poziom ha³asu2

z/bez os³ony 
akustycznej 

Wittig RO 920 6000 5900 5084 368,0   474,0  600,0 82 94 4230x2400x2800 3950x2180x2180 9350 8540
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Dzia³ania globalne wymagaj¹ lokalnego

przedstawicielstwa.

Gardner Denver jest wszêdzie tam, gdzie

wykorzystywane jest sprê¿one powietrze -

zapewniaj¹c us³ugi doradcze oraz obs³ugê 

posprzeda¿n¹ na miejscu u klienta.

Pionierski duch amerykañskiej firmy matki

po³¹czony z si³¹ nowatorstwa, perfekcj¹

oraz d³ugimi tradycjami europejskich

przedstawicielstw, tworz¹ miêdzynaro-

dow¹ strukturê korporacyjn¹ udostêpnia-

j¹c¹ rozwi¹zania w ka¿dym miejscu, w

którym s¹ one potrzebne. Dziêki temu

cechuje nas ³atwoœæ w komunikacji z ludŸ-

mi ca³ego œwiata na p³aszczyŸnie wspól-

nego zrozumienia i szacunku.

Naszym rynkiem jest ca³y œwiat.

Miejsce - lokalizacja, gdzie razem z

naszymi regionalnymi partnerami

bierzemy sprawy w swoje rêce.

Robi¹c to, zawsze dzia³amy zgodnie z

najwa¿niejsz¹ zasad¹.

Brzmi ona, bez uprzedzeñ i z chêci¹ do

nauki. Sk³adniki koniecznie do wypraco-

wania znakomitych rozwi¹zañ.

Powietrze. Na ca³ym œwiecie.
Do wszystkich zastosowañ.


