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Energooszczędność – na życzenie!

Aż 20% do 60% energii potrzebnej do zasilania systemów

sprężonego powietrza marnuje się. Dzieje się tak głównie 

w wyniku pracy zbyt dużej liczby sprężarek, używania ich

niewłaściwej kombinacji lub utrzymywania zbyt wysokiego

ciśnienia w systemie.
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Dzięki sterownikowi X8I 

firmy Ingersoll Rand można

zmniejszyć koszty operacyjne,

ani na chwilę nie tracąc 

przy tym odpowiedniej

podaży powietrza.

Teraz możesz zmniejszyć koszty

eksploatacji, wykorzystując 

posiadane urządzenia!

Do sterownika Ingersoll Rand X8I 

można podłączyć maksymalnie osiem

sprężarek wyporowych – w tym sprężarki 

o różnej pojemności, różnych typów 

(o stałej prędkości, o zmiennej prędkości 

i wydajności), w dowolnej kombinacji 

i konfiguracji.  

Dzięki zaawansowanym funkcjom sterowania

i uniwersalnym złączom, sterownik X8I

można podłączyć do posiadanych już

sprężarek, marki Ingersoll Rand lub innej,

zwiększając efektywność i zmniejszając

wydatki na energię. 

Oto jak sterownik X8I pozwala na uzyskanie

jedynej w swoim rodzaju kombinacji skuteczności 

i niezawodności:

• Sprężarki włączane są tylko wtedy, gdy są

potrzebne, natomiast sprężarki rezerwowe

wykorzystywane są tylko w okresach

zwiększonego popytu. 

• Dynamicznie wybiera i dostosowuje najbardziej

energooszczędną kombinację sprężarek do

zapotrzebowania na sprężone powietrze. 

• Wykorzystuje jedną lub więcej sprężarek 

o zmiennej prędkości co pozwala na

zredukowanie do minimum strat energii

wynikających z jałowej pracy sprężarki 

lub nadmiernej częstotliwości cykli. 

• W systemie dostarczającym sprężone powietrze

utrzymywane jest minimalne wymagane

ciśnienie, przy jednoczesnym utrzymaniu

niezawodności systemu.
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Główne fakty

Energooszczędność połączona 

z niezawodnością 

Sprężarka w trybie odciążenia (w trybie

jałowym), zużywa około 30% (albo więcej)

energii, co ta sama sprężarka w pełni

dociążona. Ręczne koordynowanie pracy

sprężarek jest jeszcze bardziej

skomplikowane w przypadku systemów

wykorzystujących sprężarki  różnych

rozmiarów, typów i konfiguracji. Im większy

system, tym więcej kosztuje to 30%

bezproduktywnie marnowanej energii!

Sterownik X8I eliminuje problem

skomplikowanego koordynowania pracy

sprężarek, zarazem zwiększając wydajność

energetyczną systemu. Dzięki zastosowaniu

X8I, w każdej chwili pracują tylko niezbędne

sprężarki. Zbędne sprężarki, wcześniej

wykorzystywane w normalnej eksploatacji,

mogą być wyłączone, i załączane tylko w

przypadku nagłego zwiększenia

zapotrzebowania na sprężone powietrze 

lub awarii główych urządzeń. Ta zdolność

wykorzystania istniejących zasobów do

podtrzymania działania systemu w

przypadku awarii oznacza większą

niezawodność systemu. 

Oprócz oszczędności energii, efektywne

wykorzystanie sprężarek pozwala

zredukować straty będące rezultatem

przestojów na naprawy. Nie tylko wydłużają

się przerwy pomiędzy planowanymi

zabiegami konserwacyjnymi, ale też w

wyniku użycia mniejszej liczby sprężarek,

rzadziej zdarzają się awarie!

Zarządzanie systemem sprężonego powietrza składającym się z wielu sprężarek przy pomocy

sterownika Ingersoll Rand X8I oznacza oszczędność energii, a jednocześnie większą

niezawodność. Włączanie sprężarek tylko wtedy, gdy są potrzebne, eliminuje koszty 

wynikające z jałowej pracy sprężarek i oddaje do dyspozycji firmy wydajność rezerwową.

Straty energii
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Energia
bezproduktywna

Maksymalne

zapotrzebowanie

Średnie

zapotrzebowanie

Częściowe

dociążenie

Energia produktywna
dociążenia

Pojemność
rezerwowa

Typowy system bez sterownika,

sprężarki pracujące nieefektywnie

przy częściowym obciążeniu.

Efektywny system ze sterownikiem X8I, 

sprężarki podstawowe całkowicie

dociążone, efektywne wykorzystanie

wydajności dodatkowej i rezerwowej

Uzupełniające

Podstawowe

Rezerwowe

Rzeczywiste zapotrzebowanie
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Dostosowywanie podaży do popytu

Sterownik X8I nieustannie monitoruje zapotrzebowanie

na sprężone powietrze i „dowiaduje się”, jaki jest popyt

systemu, porównując dynamikę ciśnienia z wydajnością

sprężarek i reakcją systemu. Adaptywna logika i

zaawansowane algorytmy sterowania umożliwiają

wybranie najlepiej dopasowanej kombinacji i

konfiguracji sprężarek. X8I efektywnie i skutecznie

zarządza możliwościami sprężarek aby zaspokoić

zapotrzebowanie niezależnie od jego zmian, które 

mają miejsce w niemal każdym systemie.
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Uzupełniająca sprężarka 

o zmiennej prędkości 

Podstawowa sprężarka 

o stałej prędkości 

sprężarka 75 kW o

zmiennej prędkości

sprężarka 55 kW 

o stałej prędkości

sprężarka 75 kW 

o stałej prędkości

sprężarka 160 kW 

o stałej prędkości

Dostępna

wydajność

sprężarek
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Popyt

Sprawne zarządzanie powietrzem

Główna funkcja, Tryb Sterowania Energią w

sterowniku Ingersoll Rand X8I polega na: 

• Dynamicznym dostosowywaniu podaży

sprężonego powietrza do zapotrzebowania

na sprężone powietrze. 

• Wykorzystywaniu w celu zaspokojenia

tego zapotrzebowania jak najbardziej

energooszczędnej kombinacji sprężarek.

Sterownik X8I kontroluje działanie systemów

złożonych z wielu sprężarek o różnych

wydajnościach i różnych typów (stałej

prędkości, zmiennej prędkości i wydajności),

różnych producentów, w dowolnej kombinacji 

i konfiguracji.

Wreszcie… Możesz wyeliminować

sztucznie zawyżony koszt „komfortu”

Utrzymywanie ciśnienia systemu powyżej

poziomu faktycznie potrzebnego do

produkcji, dla zapewnienia zapasu 

ciśnienia w przypadkach nagłego wzrostu

zapotrzebowania, nie tylko wymaga więcej

energii, ale powoduje też sztuczne zawyżenie

popytu. Dzieje się tak  na skutek większego

przepływu przez nieszczelności i źle

wyregulowane urządzenia pod wpływem

większego ciśnienia. X8I umożliwia 

eliminację tych strat.

Te porównania pokazują wpływ utrzymywania podwyższonego ciśnienia w systemie sprężonego

powietrza na roczne koszty produkcji. Rekompensowanie sztucznie zawyżonego zapotrzebowania 

jest kosztowne. W systemie, w którym wymagane jest ciśnienie 6,2 bar g (90 psig), roczne koszty

eksploatacji wzrastają odpowiednio o 10% i o 20% dla zwyżki ciśnienia o 0,7 bar g (10 psig) 

i 1,4 bar g (20 psig).
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Pojemność systemu w kilowatach

¤9,503

¤4,931

¤19,000

¤9,862

Przy założeniu 0,08¤/kWh
8000 godz. rocznie

wzrost 20%

wzrost 10%
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Minimalizacja kosztów i strat energii

Łatwe łączenie, komunikacja i sterowanie

podstawą systemu

Sterownik Ingersoll Rand X8I to rozwiązanie,

którego koszt szybko się zwraca, nie tracąc

przy tym wcześniejszych nakładów

kapitałowych. Posiada unikalną możliwość

konfiguracji i  dostosowywania do

konkretnych potrzeb nawet najbardziej

złożonych systemów sprężonego powietrza.

Dodatkowo sieć X8I można poszerzyć o

monitorowanie i sterowanie dodatkowych

komponentów systemu sprężonego powietrza.

Oprócz korzyści w postaci oszczędności

energetycznych, sterownik umożliwia

poczynienie dodatkowych oszczędności 

na kosztach pracy, eksploatacji oraz

wykorzystania zasobów – oto, w jaki sposób:

Szerokie możliwości tworzenia sieci

Może zarządzać nawet ośmioma sprężarkami

wyporowymi dowolnego producenta,

umieszczonymi nawet w odległości 

1,2 km od sterownika!

Tryb Sterowania Energią

Adaptywna logika sterowania w dynamiczny

sposób wybiera i wykorzystuje najbardziej

efektywny zestaw sprężarek w zależności 

od zapotrzebowania systemu na powietrze.

Zapobieganie nadmiernej 

częstotliowości cykli

Stałe monitorowanie ciśnienia systemu 

i szybkości zmian; wykorzystanie

zaawansowanych algorytmów sterowania,

zapobiegających zbyt dużej częstotliwości

cykli sprężarek.

Sterowanie jednopunktowe

Zarządzanie wieloma sprężarkami 

w oparciu o jeden zakres lub wartość 

docelową ciśnienia.

Wybór priorytetowych sprężarek 

Zmniejszenie zużycia energii do minimum

przez programowanie jednostek lub grup w

taki sposób, aby były wykorzystywane

optymalnie, a ich działanie planowe, w tym

również działanie o wyrónanym czasie. 

Indywidualny wybór ciśnienia

Cztery programowalne profile ciśnienia –

optymalne dostosowanie działania systemu

do konkretnych wymagań produkcyjnych.

Programowalne parametry

W pełni programowalne parametry umożliwiają

wdrożenie harmonogramu łagodnych zmian

ciśnień z jednej „docelowej” wartości do innej.

System programowania w 

czasie rzeczywistym 

Konfiguracja sterownika, w tym tryb

oczekiwania systemu i tryb wstępnego

napełniania systemu w oparciu o

harmonogram w czasie rzeczywistym.
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Ingersoll Rand oferuje wiodące na rynku produkty i

rozwiązania, umożliwiające przedsiębiorstwom na całym

świecie redukcję zużycia energii oraz kosztów, a zarazem

zmniejszenie emisji substancji szkodliwych dla środowiska.

Od sprężarek zmniejszających zużycie energii do

elektrycznych pojazdów na pola golfowe, w których emisja

substancji szkodliwych jest bliska zeru, Ingersoll Rand

zapewnia wiedzę, doświadczenie i rozwiązania, 

dzięki którym naszym klientom łatwiej jest osiągnąć 

założone cele ekologiczne.

Sterownik Ingersoll Rand X8I jest przyjazny nie

tylko dla budżetu, ale również dla środowiska,

pomaga bowiem zmniejszyć emisję dwutlenku

węgla związaną z generowaniem

elektryczności. Na przykład redukcja zużycia

energii o 75 kW pozwala zaoszczędzić 650 000

kWh rocznie, co przekłada się na zmniejszenie

emisji dwutlenku węgla o 450 000 kg!

Możliwość rozbudowy sieci 

Dołączanie nowych sprężarek i integracja z

nadrzędnym systemem sterowania przez

sieciowe inteligentne moduły wejść/wyjść.

Łatwa konfiguracja/obsługa

Większe możliwości optymalizacji 

systemu sprężonego powietrza dzięki

graficznemu interfejsowi służącego do

konfiguracji systemu i zapewniającego

czytelną informację.

Wyświetlacz interfejsu użytkownika

Wskaźnik pracy sterownika

Wskaźnik awarii sterownika

Przycisk start

Przycisk reset

Przycisk stop

Alarmy systemowe

Przyciski do nawigacji

Wskaźniki stanu sprężarki

Stan obciążenia

Stan pracy

Dostępność sprężarki 
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Maksymalna liczba jednostek

8 sprężarek

Wymiary (DłxSzxGł)

340 mm x 241 mm x 152 mm

Ciężar

7.5 kg  

Montaż

Ściana, 4 x śruby mocujące

Obudowa

IP65, NEMA 4

Zasilanie

230 V ~ +/- 10% (50 Hz)

115 V ~ +/- 10% (60 Hz)

Temperatura

0°C do 46°C

Wilgotność

0% do 95% wilgotności względnej

bez kondensacji

Specyfikacja sterownika X8I 
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Sprężarki Ingersoll Rand nie zostały zaprojektowane i nie są przeznaczone lub rekomendowane do wspomagania oddychania. Ingersoll Rand nie zaleca swoich

urządzeń jako specjalistycznego sprzętu w zakresie wspomagania oddychania i nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie sprężarek do takich celów.  

Żadna z informacji zawartych w niniejszym dokumencie nie rozszerza wyraźnych lub domniemanych gwarancji lub zobowiązań dotyczących produktu w nim

opisanego. Wszelkie takie gwarancje lub inne warunki zakupu produktów są zgodne ze standardowymi warunkami zakupu takich produktów Ingersoll Rand,

dostępnymi na żądanie.

Ulepszanie produktów jest stałym celem Ingersoll Rand. Projekty i specyfikacje mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia lub powstania 

jakichkolwiek zobowiązań.

Wydrukowano w Wielkiej Brytanii.  Styczen 08 © 2008 Ingersoll-Rand Company Limited   CPN 23245384

Ingersoll Rand Industrial Technologies zapewnia produkty, usługi i rozwiązania mające na celu poprawę

efektywności oraz produktywności naszych klientów z sektora przemysłowego oraz handlu i usług. Nasza

zróżnicowana oferta innowacyjnych produktów zawiera sprężarki, elementy systemu sprężonego powietrza,

narzędzia, pompy, systemy transportu materiałów i płynów oraz przyjazane dla środowiska mikroturbiny. 

Wnosimy również wkład w poprawę produktywności poprzez rozwiązania stworzone przez Club Car®, 

światowego lidera w pojazdach użytkowych stosowanych w golfie oraz przez przedsiębiorstwa i osoby fizyczne.

www.ingersollrand.comIngersoll Rand Industrial Technologies

ul. Nowiniarska 1 m 1

PL 00-235 Warszawa, Poland

Tel: +48 22 635 7245

Fax: +48 22 635 7332

Email: ir_poland@eu.irco.com
Member of Pneurop


