
Ingersoll Rand Automation
Sterowanie systemem sprężonego powietrza
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2 X4I Sterownik systemu

Energooszczędność – na życzenie!

Zredukuj koszty operacyjne
posiadanego sprzętu
Dzięki nowemu sterownikowi nadżędnemu X4I
firmy Ingersoll Rand można zmniejszyć koszty
operacyjne, ani na chwilę nie zmniejszając przy
tym odpowiedniej podaży powietrza. Sterownik
współpracuje ze sprężarkami, nawet tak małymi
jak 5,5 kW, umożliwiając zmniejszenie kosztów
eksploatacji bez naruszania istniejących urządzeń.
Do sterownika można podłączyć maksymalnie
cztery sprężarki o stałej prędkości produkcji
Ingersoll Rand lub innej firmy. Dodatkowym
atutem jest możliwość zastąpienia jednej lub
więcej sprężarek kompresorem o zmiennej
prędkości Ingersoll Rand 5,5 kW-30 kW, zyskując
zarówno na wydajności, jak i na niezawodności
poprzez:
• Włączenie tylko niezbędnych sprężarek,

wykorzystując sprężarki rezerwowe tylko w
okresach zwiększonego popytu. 

• Dzięki sprężarkom o zmiennej prędkości
zmniejszenie do minimum jałowej pracy
sprężarek o stałej prędkości i nadmiernej pracy
cyklicznej. 

• Wytwarzanie ciśnienia na minimalnym
wymaganym poziomie, nie tracąc przy tym
niezawodności systemu dostarczającego
sprężonego powietrza. 

Oprócz minimalizacji strat wynikających z
uruchamiania większej liczby sprężarek oraz

Aż 20% do 60% energii zużywanej w systemach
sprężonego powietrza marnuje się w wyniku:

• używania zbyt dużej liczby sprężarek – 
działających w pełnym obciążeniu, z częściowym 
obciążeniem lub bez obciążenia;

• utrzymywania podwyższonego ciśnienia systemu 
jako marginesu bezpieczeństwa na wypadek 
zwiększonego popytu.

sztucznego popytu wynikającego z nadmiernego
ciśnienia, sterowanie systemem pozwala
zredukować koszty eksploatacji przez zmniejszenie
częstotliwości przeglądów.  

Sztucznie zawyżony koszt "komfortu"
Praca sprężarki na biegu jałowym (bez
obciążenia) w celu zapewnienia maksymalnej
wydajności w razie potrzeby powoduje zużycie
około 30% lub więcej energii wymaganej do
pracy tej samej sprężarki przy pełnym
obciążeniu. Ponadto utrzymywanie ciśnienia
systemu powyżej wymaganego poziomu, w celu
zapewnienia sobie komfortu w na wypadek
nagłego wzrostu poboru powietrza, powoduje
zwiększone zużycie energii i sztuczne
zawyżenie popytu (przecieki i nieodpowiednia
regulacja urządzeń). Wykres na stronie 3.
pokazuje, jak oba te czynniki mogą wpływać na
koszty operacyjne i potencjalne oszczędności. 

Ingersoll Rand X4I

Sterownik systemu
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Rzut oka na
sytuację
Czy płacisz za pracę na
biegu jałowym? 

Ile płacisz za sztuczny popyt?

Zarządzanie systemem wielosprężarkowym przy pomocy sterownika Ingersoll Rand X4I umożliwia
uzyskanie oszczędności i zwiększa niezawodność systemu. Wyłączanie sprężarek do czasu, kiedy
będą rzeczywiście potrzebne, eliminuje koszt pracy na biegu jałowym i stwarza wydajność
rezerwową. Podany przykład pokazuje roczną oszczędność energii o 32%, w oparciu o 8000 godzin
w cenie 0,08 $/kWh. Przykład zakłada, że jest to typowy system 4 x 25 KM/18 kW. 

Porównania te pokazują wpływ
sztucznego zawyżania ciśnień na
roczne koszty działania systemu
sprężonego powietrza. Koszty
sztucznego popytu są wysokie. W
systemie, w którym wymagane
ciśnienie wynosi 6,2 bar, roczne
koszty operacyjne wzrastają o 10%
i 20% odpowiednio dla wzrostu
ciśnienia o 0,7 bar i 1,4 bar.

Ochrona środowiska i oszczędzanie budżetu
Sterownik Ingersoll Rand X4I jest przyjazny nie tylko dla budżetu, ale również
dla środowiska. 
Każda kilowatogodzina zaoszczędzona dzięki wydajniejszemu sterowaniu
sprężarkami oznacza zmniejszenie emisji dwutlenku węgla średnio o 0,61 kg.
Zsumowana redukcja zużycia energii o 480 kWh odpowiada zasadzeniu jednego
drzewa. W powyższym przykładzie oszczędności rzędu 32% równają się redukcji
zużycia energii o 115 437 kWh – to jak sadzenie 240 drzew każdego roku! W
rezultacie oszczędzasz zarówno swój budżet, jak i cenne zasoby naszej planety,
pomagając zmniejszyć wpływ globalnego ocieplenia. 

Przyjazny środowisku 

Sterownik Ingersoll
Rand X4I jest przyjazny
nie tylko dla kieszeni,
ale także dla środowiska
naturalnego. 
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4X4I Sterownik systemu 

SINGLE POINT CONTROL 

Zmniejsz straty energetyczne i koszty systemów wielosprężarkowych
Łatwość łączenia, łatwość komunikacji,
łatwość sterowania – sterownik Ingersoll
Rand X4I to serce twojego systemu
sprężonego powietrza - Sterownik Ingersoll
Rand X4I to rozwiązanie, którego koszt szybko się
zwraca, bez pogorszenia wydajności systemu.
Jednak oprócz kożyści w postaci oszczędności
energetycznych, sterownik umożliwia również
poczynienie dodatkowych oszczędności na kosztach
pracy, eksploatacji oraz wykorzystania zasobów –
oto, w jaki sposób:

Uniwersalne połączenia – standardowy
interfejs sterownika ułatwia łączenie i
sterowanie wieloma sprężarkami w nowych i
istniejących instalacjach. 
Sterowanie z jednego miejsca – łatwe
programowanie pojedynczego urządzenia
zapewnia optymalne sterowanie systemem w
celu sprostania zmiennemu zapotrzebowaniu
na sprężone powietrze, eliminując potrzebę
uruchamiania wszystkich sprężarek na pełnej
wydajności lub ręcznego ustawiania wielu
urządzeń. 
Adaptacja do istniejącego sprzętu – łączenie
z dowolnym istniejącym systemem sprężonego
powietrza, niezależnie od marki.
Łatwa konfiguracja i obsługa – oszczędności
od samego początku. 
Możliwość konfiguracji dodatkowych
wejść/wyjść – konfigurację i działanie systemu
można dostosować do własnych potrzeb przy
pomocy zewnętrznych połączeń, od czujników
ciśnienia do zintegrowanych elementów
systemu oraz zdalnych wyświetlaczy i alarmów. 
Niezawodność – gwarantowana
niezawodność systemu nawet w warunkach
awaryjnych. 

Sterownik X4I – Zarządzanie maksymalnie czterema
sprężarkami, o stałej prędkości, albo o zmiennej
prędkości Ingersoll Rand  lub innych marek. 

Sprężarka 1

Sprężarka 2

Sprężarka 3

Sprężarka 4

Dane techniczne: Sterownik nadrzędny systemu sprężonego
Maks. liczba sprężarek 4 

Wymiary (DłxSzxGł) 241 mm x 291 mm x 152 mm

Ciężar 6,4 kg

Montaż Ściana, 4 x śruby mocujące

Obudowa IP65, NEMA 4

Zasilanie 115 V~ +/- 10% (60 Hz)
230 V~ +/- 10% (50 Hz)

Temperatura  0°C - 46°C

Wilgotność 0% - 95% Rh bez kondensacji

STEROWANIE JEDNOPUNKTOWE 
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5X4I Sterownik systemu 

SINGLE POINT CONTROL 

zty systemów wielosprężarkowych

Indywidualne ustawienia ciśnienia –
Zoptymalizuj działanie sprężarek,
programując trzy różne profile ciśnień,
odpowiednie dla zmiennego
zapotrzebowania na powietrze. 

Powtarzalność cykli – Stałe monitorowanie
ciśnienia systemu i szybkości zmian oraz
zaawansowane algorytmy sterowania,
zapobiegające zbyt dużej częstotliwości cykli
sprężarek. 
Wybór priorytetów sprężarek – zmniejszenie
do minimum zużycia energii przez używanie
najmniej wydajnych urządzeń tylko wtedy, gdy
jest to niezbędnie konieczne.
Zmienne sterowanie energią – wybierz jedną
lub więcej sprężarek do obciążenia
podstawowego i pozwól, alby sprężarka o
zmiennej prędkości dostosowywała obciążenie
systemu do potrzeb. 
Jednakowy czas działania – zapewnia
jednakowe wykorzystanie podobnych
sprężarek niezależnie od zmiennego
zapotrzebowania na sprężone powietrze.
System w trybie standby – Wyłączanie
sprężarek pozwala zminimalizować straty
wynikające z przecieków w systemach
utrzymywanych na biegu jałowym pod
ciśnieniem w okresach zmniejszonego popytu. 
Napełnianie wstępne – Kontrolowany wzrost
ciśnienia po przestoju lub zatrzymaniu
systemu. 

Przechowywanie
powietrza

prężarka 4

Sterowanie
przepływem

Uzdatnianie
powietrza

W instalacji
wielosprężarkowej nie
każda sprężarka musi
działać przez cały czas z
maksymalną wydajnością.
Sterownik Ingersoll Rand
X4I umożliwia
dostosowanie działania
sprężarek do zmiennego
zapotrzebowania na
sprężone powietrze.
Monitoruje szybkość zmian
ciśnienia w centralnym
zbiorniku wyrównawczym i
automatycznie włącza
jedną albo więcej
dodatkowych sprężarek,
żeby zaspokoić
zwiększony popyt.
Łagodny, kontrolowany
proces rozruchu pozwala
uniknąć nadmiernych
skoków energii oraz zbyt
dużej częstotliwości cykli
sprężarek. 

Optymalizacja
działania
sprężarek

STEROWANIE JEDNOPUNKTOWE 

Dostosuj obciążenie przy
użyciu kompresora z
falownikiem

Popyt

7:00 15:00 23:00 7:00
24-godzinny dzień pracy 

Sprężarka o
stałej
wydajności
Sprężarka o
zmiennej
wydajności
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Ingersoll Rand Industrial Technologies dostarcza produkty, usługi i rozwiązania zwiększające wydajność i zdolność
produkcyjną naszych klientów. Wśród naszych innowacyjnych produktów znajdują się sprężarki, elementy systemów
sprężonego powietrza, narzędzia, pompy, systemy transportu materiałów i cieczy oraz mikroturbiny. 

www.ingersollrand.com

Sprężarki Ingersoll Rand nie są projektowane, przeznaczone ani zatwierdzone do pracy z
powietrzem do oddychania. Ingersoll Rand nie zatwierdza specjalistycznego sprzętu do
pracy z powietrzem do oddychania i zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za sprężarki
używane do pracy z powietrzem do oddychania. Żadne informacje zawarte w niniejszym
dokumencie nie stanowią gwarancji ani oświadczenia wyrażonego ani dorozumianego w
odniesieniu do opisanego produktu. Jakiekolwiek gwarancje oraz inne warunki sprzedaży
produktów będą zgodne ze standardowymi warunkami sprzedaży takich produktów
Ingersoll Rand, do wglądu na życzenie. Doskonalenie produktów to nieustający cel Ingersoll
Rand. Projekty i dane techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia i
zobowiązań. 

Dystrybutor:
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