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O  N A S

W trakcie 25 lat pracy  zaprojektowaliśmy i wdrożyliśmy kilkaset specjalistycznych instalacji 
sprężonego powietrza. Każdą instalację dopasowujemy indywidualnie pod kątem wymagań 
danego zakładu produkcyjnego. Nasi inżynierowie są pasjonatami swojej pracy, a o ich wiedzy  
i doświadczeniu świadczy długa lista referencji. Głęboka analiza potrzeb i precyzja w planowaniu 
pozwalają nam zoptymalizować wydajność wdrażanych systemów.

Huta Szkła Tur Górnośląskie Centrum ZdrowiaLaboratorium Galenowe Limito Grudziądz

Wybrane realizacje:

O  T E C H N O L O G I I  Ł O P A T K O W E J

Od wielu lat specjalizujemy się w sprężarkach i pompach opartych na technologii łopatkowej. 
Dlaczego? Przede wszystkim ze względu na ich bezawaryjność. Dzięki bezpośredniemu napędowi 
i prostej konstrukcji, nasi Klienci unikają remontu stopnia sprężającego nawet przez 100 000 h. 
Najważniejsze cechy technologii łopatkowej to:

STAŁA WYDAJNOŚĆ, 
BEZ WZGLĘDU NA ILOŚĆ 
PRZEPRACOWANYCH 
GODZIN.

Dzięki samokompensacji łopatek, wydajność łopatko-
wej sprężarki i pompy próżniowej pozostaje niezmien-
na w całym procesie eksploatacji.

Serwis 

Od samego początku działania filozofia 
serwisowa naszej firmy opiera się na 
regularnych przeglądach. To gwarantuje 
długą i niezawodną pracę wszystkich 
dostarczanych przez nas urządzeń. 
Nasz zespół serwisantów jest regularnie 
szkolony w oddziałach producentów. 
Dzięki temu bazujemy nie tylko na swoim 
wieloletnim doświadczeniu, ale uczymy 
się nowych rozwiązań. 

Gwarancja jakości 

Dzięki wsparciu producentów, 
zapewniamy kompletne, oryginalne 
zestawy serwisowe. Są to części 
zamienne do maszyn i urządzeń 
oraz atestowane oleje zarówno dla 
aktualnie produkowanych, jak i dla 
wycofanych już z bieżącej produkcji 
urządzeń. Dotyczy to sprężarek jak  
i pomp próżniowych.

Bezpieczeństwo  

Nasz zespół jest do dyspozycji Klientów 
przez 24 godziny na dobę. Bo wiemy, 
jak ważna jest ciągłość produkcji  
w przemyśle. Żadna poważna firma nie 
może pozwolić sobie na nieplanowane 
przestoje. Dlatego nasz zespół jest 
nieustannie gotowy nieść pomoc  
w każdym, nawet najtrudniejszym 
przypadku.

4 X DŁUŻSZA PRACA, 
BEZ REMONTU 
STOPNIA 
SPRĘŻAJĄCEGO 

Stopień sprężający w technologii łopatkowej pracuje 
przy niskich obrotach. Wirniki oparte są na łożyskach 
ślizgowych. Ze względu na brak sił osiowych działa-
jących na łożyska, nie ma żadnego ryzyka kontaktu 
wirnika z pokrywami bocznymi, ponadto wirnik nie  
ma kontaktu z obudową. Taka konstrukcja pozwala na 
osiągnięcie wysokiej niezawodności, a trwałość stopnia 
sprężającego osiąga przebieg nawet rzędu 100  000 
godzin.

OSZCZĘDNOŚĆ 
ENERGII

Właściwie dobrana sprężarka o zmiennej prędkości może 
przynieść znaczne oszczędności energii i być stabilnym 
źródłem sprężonego powietrza o stałym ciśnieniu. 
Większość systemów sprężonego powietrza działa 
pomiędzy 50% a 75% nominalnej wydajności. System 
odprężania wykorzystywany w sprężarkach Hydrovane, 
to pneumatyczny system, który zmniejsza wewnętrzne 
ciśnienie w sprężarce do wartości 2 bar (brak obciążenia), 
zmniejszając tym samym zużycie energii aż do 20%. 

DOŻYWOTNIA 
GWARANCJA  
NA ŁOPATKI

Wyjątkowa trwałość konstrukcji oparta na technologii 
łopatkowej sprawia, że producenci oferują bardzo 
korzystne warunki gwarancji na swoje produkty, a tym 
samym zapewniają użytkownikom pełne poczucie 
bezpieczeństwa.



S P R Ę Ż A R K I  ŁO PAT KO W E

Hydrovane - trwałość i efektywność
Hydrovane to brytyjski producent wysokiej jakości 
sprężarek. Firma należy do ścisłego grona najbardziej 
prężnie rozwijających się firm pod względem innowacji 
technologicznych. Cyklicznie poddaje testom wszystkie 
obecnie wytwarzane produkty oraz wprowadza nowe, 
ulepszane modele.

Do dnia dzisiejszego firma Hydrovane wyprodukowa-
ła już ponad 850 000 sztuk sprężarek, które można 

znaleźć praktycznie we wszystkich gałęziach nowo-
czesnego przemysłu, włączając w to specjalistyczne  
rozwiązania dla transportu, obrotu gazem ziemnym 
i naśnieżania.

Światowe centrum produkcji oraz dystrybucji sprę-
żarek Hydrovane znajduje się w Redditch w Wielkiej 
Brytanii. System zarządzania firmą Hydrovane spełnia 
wymagania norm BS EN ISO 9001: 2008, gwarantując 
produkcję sprężarek najwyższej klasy.

Technologia łopatkowa
wysoka niezawodność i trwałość nawet 
do 100 000 godzin pracy

Brak remontu stopnia sprężającego
jeśli stosujemy się do zaleceń producenta, wysoka 
trwałość stopnia gwarantuje pracę bez remontów

Cicha praca
niska prędkość obrotowa i zwarta zabudowa 
zapewniają niską głośność na poziomie 62-70 dB(A)

Wydłużona opcjonalna gwarancja
stopień sprężający objęty gwarancją nawet do 10 lat

Niezawodne źródło sprężonego powietrza w całym okresie eksploatacji

SPRĘŻARKI HYDROVANE

Model Moc [kW] Ciśnienie [bar] Wydatek [m3/min] Głośność dB[A]

HV01RM 1,1 10 0,12 62

HV02RM 2,2 10 0,23 69

HV04RM 4 10 0,57 73

HR04 4 7/10 0,68/0,57 66

HR05 5,5 7/10 0,91/0,71 66

HR07 7,5 7/10 1,25/1,00 67

HV11 11 8/10 1,63/1,41 69

HV15 15 8/10 2,21/2,04 70

HV18 18 8/10 2,88/2,55 70

HV22 22 8/10 3,60/2,96 71

HV30 30 8/10 5,00/4,31 73

HV37 37 8/10 5,95/5,07 73

HV45 45 8/10 7,33/6,54 73

SPRĘŻARKI PNEUMOFORE

Model Moc [kW] Ciśnienie [bar] Wydatek [m3/min] Głośność dB[A]

A120 90 4-10 12,53 74

A180 132 4-10 18,42 78

A260 200 4-10 25,30 79

A400 315 4-10 38,08 79



Rodzaj pomp próżniowych Wydajność Próżnia końcowa abs. [mbar]

Miniaturowe 8-68 l/min 15 - 260

Łopatkowe jednostopniowe 3-1033 m3/h 0,1 - 120

Łopatkowe dwustopniowe 5 - 450 m3/h 1 x 10 -3

Roots’a 180 - 9500 m3/h 1 x 10 -3

Łatwość prowadzenia prac serwisowych 
dzięki przemyślanej konstrukcji i dostępnym częściom 
zamiennym

Niski poziom hałasu 
mieszczący się w zakresie od 57 dB(A) do 80 dB(A)

Wysoka wydajność pompowania 
w całym zakresie ciśnień bezwzględnych
 od 850 mbar do 0,5 mbar 

Trwała konstrukcja
dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości 
i najnowszych rozwiązań technicznych

Agilent Technologies jest liderem w wielu dziedzinach 
przemysłu. Dzięki sieci laboratoriów na całym świecie, 
stale poszukuje nowych rozwiązań. Firma ma na swoim 
koncie setki patentów i nagród za innowacje. Jednym  
z wielu produktów w jej portfolio są pompy próżnio-

P O M P Y  ŁO PAT KO W E

we. Jakość i standardy produkcyjne firmy Agilent są 
gwarancją, że obrotowe pompy łopatkowe tej marki  
zapewniają wysoką stabilność i bardzo długi czas  
bezawaryjnej eksploatacji.

Firma Pneumofore produkuje swoje pompy próżnio-
we od 1923 roku, stosując oryginalne, opracowane 
przez własnych inżynierów i konstruktorów rozwią-
zania. Produkty Pneumofore nie wymagają użycia 

Model Moc [kW] Wydajność [m3/h] Max. próżnia [%] Próżnia końcowa [mbar]

UV4 5,5 250 99,95 0,5

UV8 11 462 99,95 0,5

UV16 22 971 99,95 0,5

UV30 45 1775 99,95 0,5

UV50 75 2700 99,95 0,5

UV100 2x75 5400 99,95 0,5

Próżnia na poziomie 99,95%
0,5 mbar abs i stała próżnia w zakresie 99,95% 

charakterystyki pracy. Najlepsze parametry wśród 
wszystkich jednostopniowych pomp próżniowych

Niski koszt chłodzenia wentylatorowego
praca bez chłodzenia cieczowego zapewnia stabilny 

poziom próżni niezależnie od temperatury 
otoczenia i temperatury cieczy chłodzącej

Rozwiązanie Plug&Play
umożliwiające natychmiastowy rozruch bez 

konieczności wyposażania w dodatkowe zespoły

Zredukowany pobór energii elektrycznej
w porównaniu z pompami z pierścieniem 

wodnym o tej samej wydajności

C E N T R A L N A  P R Ó Ż N I A

wody i zużywają minimalną ilość energii. Pozwalają 
na niezwykle wysokie oszczędności i szybki zwrot  
z inwestycji, często w mniej niż 12 miesięcy.

Niski koszt wytworzenia niezawodnej próżni



Typ urządzenia Ciśnienie/Podciśnienie Wydatek

Sprężarki łopatkowe
Ciśnienie 40-50 bar; 

wyższe na zamówienie
od 5 do 12 000 m³/h

Sprężarki z pierścieniem cieczowym Ciśnienie od 1,2 do 4,5 bar od 800 do 12 000 m³/h

Pompy próżniowe łopatkowe
Podciśnienie do 20 mbar abs. 

na jednym stopniu
od 5 do 22 000 m³/h

Pompy próżniowe 
z pierścieniem cieczowym

Podciśnienie do 10 mbar abs. do 22 000 m³/h

Dmuchawy bocznokanałowe
Ciśnienie do 2 bar abs.

Podciśnienie do 450 mbar abs.
od 0 do 2 000 m³/h

Pompy Roots’a
Ciśnienie do 1 850 mbar abs.

Podciśnienie do 400 mbar abs.
od 50 do 22 700 m³/h

SKID - Zintegrowane systemy 
Plug&Play

Gotowe systemy produkowane na zamówienie i zaprojektowane 
zgodnie z wymaganiami technicznymi i procesowymi

Zastosowanie:
 Oczyszczalnie ścieków komunalnych  

i przemysłowych
 Wysypiska śmieci i składowiska odpadów
 Zakłady chemiczne
 Rafinerie
 Stacje sprężania gazu

Niezawodność
urządzenia zgodne z restrykcyjnymi normami

 i dyrektywą Atex oraz MTBS minimum 25 000 godzin

Odporność
elementy wykonane z wysokiej jakości stali 

(tytanu, uranu i materiałów kwasodpornych). 
Osprzęt elektryczny o zwiększonej klasie odporności

Szczelność
zaawansowana technologia uszczelniania 

z ułożyskowaniem bez dostępu gazów

Elastyczność
możliwość adaptacji maszyn do istniejących 

instalacji, sprzęgieł, kół pasowych i przekładni

MPR Industries to jeden z czołowych producentów 
urządzeń do obsługi powietrza oraz ciężkich gazów 
przemysłowych. Już od ponad 90 lat  doskonali swoje 
produkty: sprężarki przemysłowe, pompy próżniowe  
i dmuchawy. Firma została założona w 1921 roku przez 
szwajcarskich inżynierów, którzy to wynaleźli techno-

Zintegrowany system przeznaczony dla instalacji chemicznych i procesowych

P O M P Y  I  S P R Ę Ż A R K I  D O  P R A C Y  W  A G R E S Y W N Y M  Ś R O D O W I S K U

logię ruchomych łopatek. Obecnie posiada klientów 
na całym świecie, a szeroka gama perfekcyjnie do-
pasowanych produktów sprawia, że jest uznawana 
od dawna za dostawcę niezawodnych i wydajnych 
urządzeń do obsługi powietrza i gazów agresywnych  
w wielu aplikacjach przemysłowych.

 Biogazownie
 Producenci turbin i silników wykorzystywanych  

w elektrociepłowniach zasilanych biogazem
 Kopalnie
 Producenci cementu
 Systemy odzysku gazów z pochodni



Otaczające nas powietrze zanieczyszczone jest cząst-
kami pyłów, wody, oleju itp. W procesie sprężania nastę-
puje zagęszczenie zanieczyszczeń, które przyczyniają 
się do ponoszenia wysokich kosztów konserwacyjnych, 

Wśród oferowanych przez nas 
rozwiązań znajdują się:

 Osuszacze chłodnicze
 Osuszacze adsorpcyjne
 Filtry i separatory
 Systemy uzdatniania kondensatu
 Zbiorniki ciśnieniowe

Sterowanie, regulacja i systemy Większa wydajność całego systemu

Instalacje służą do rozprowadzania sprężonego  
powietrza od sprężarki do punktów odbioru, w okre-
ślonej ilości, czasie i pod konkretnym ciśnieniem. 
W skład systemu wchodzą sprężarki (kompresory) 
wyposażone w systemy sterowania i regulacji, systemy 
uzdatniania sprężonego powietrza (filtry, osuszacze,  
separatory cyklonowe) i zbiorniki ciśnieniowe dystry-
bucji sprężonego powietrza, czyli rurociągi.
Nasze instalacje można znaleźć w hutach szkła, szpita-
lach, zakładach produkcji farmaceutycznej i zakładach 

przedwczesnego zużywania części, powstawania wadli-
wych produktów i awarii systemów sterujących. Oferu-
jemy szeroką gamę rozwiązań, dzięki którym zmniejsza-
ją się koszty zużycia energii i wzrasta produktywność.

produkcji budowlanej. Każdy projekt dopasowujemy 
indywidualnie pod kątem wymagań danego zakładu 
produkcyjnego. 

Głęboka analiza potrzeb i precyzja w planowaniu  
pozwalają w znacznym stopniu zwiększyć wydaj-
ność całego systemu, a współpraca z renomowanymi  
dostawcami urządzeń jest gwarancją skuteczności oraz 
niezawodności systemu.

U Z D AT N I A N I E  S P R Ę ŻO N EG O  P O W I E T R Z A I N S TA L A C J E  S P R Ę ŻO N EG O  P O W I E T R Z A

SPRĘŻARKA  1 SPRĘŻARKA  2 SEPARATOR OLEJU Z KONDENSATU

ZBIORNIK / BUFOR
OSUSZACZ

DREN KONDENSATU

FILTR DOKŁADNYFILTR WSTĘPNY

SEPARATOR CYKLONOWY




