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 wysokoobrotowy | bezolejowy | o zmiennej wydajności | kompresor przepływowy

CompAir Quantima   - stanowi wielki przełom 
w technologii sprężania powietrza

Wybitna Sprawność
Najwyższa niezawodność

Najniższy wpływ na środowisko naturalne

Prostota. Konieczne skomplikowanie



CompAir Quantima nadeszła przyszłość

Posiadający tylko jedną ruchomą część rewolucyjny napęd Q-drive 
zespolony z dwoma sprężającymi elementami na obu końcach 
stanowi serce nowego kompresora. Unikalna konstrukcja pozwala na 
osiągnięcie prędkości obrotowej aż do 60,000 rpm.

Q-drive wyróżnia się tym czego nie posiada:

Brak przekładni

Brak oleju

Brak tarcia

Brak zużycia 



Innowacyjna technologia wytwarzania 
sprężonego powietrza w Quantimie 
pozwala na zwiększenie oszczędności 
energii, oraz zwiększenie sprawności.02

 // 
In

fo
rm

ac
ja

 z
wr

ot
na

Quantima zapewnia szeroki zakres korzyści dla klientów na całym 
świecie takich jak oszczędność energii, która ma istotny wpływ na 
środowisko i na zyski dla klienta. Quantima jest mniejszym, cichszym 
kompresorem pracującym bez ryzyka z zanieczyszczenia powietrza 
olejem, zapewniającym spokój użytkownika poprzez estremalnie 
niezawodną pracę, oraz zdalny monitoring 24/7 i sytemem bieżącej 
kontroli serwisowania. 

CompAir’s Quantima stanowi przełom w technologii sprężarek 
bezolejowych.

• Nowczesne technologie

• Przemysł spożywczy

• Farmacja

• Służba zrowia

• Motoryzacja

• Przemysł papierniczy

• Branża chemiczna

• Produkcja opakowań

• Energetyka

• Przemysl Szklarski

Produkowana przez CompAir 
Quantima, stanowi przełom w 
technologi sprężarek bezolejowych.

CompAir Quantima - satysfakcją jest 
wiedzieć że oczekiwania klienta zostały 
zaspokojone a nawet przekroczone.



Zaledwie sześć miesięcy po zainstalowaniu mowych sprężarek 

Quantima firmy CompAir, Zakład Jaguar Land Rover (Jaguar) w 

Castle Bromwich jest na dobrej drodze do osiągnięcia oszczędności 

energii elektrycznej regionu o 3 mln kWh, ze zwrotem z inwestycji w 

okresie dwóch lat.

Jaguar Land Rover, Wielka Brytania

Po zaistalowaniu, zespół niezależnych konsultantów technicznych 

przeprowadził testy urządzenia. Wyniki testów były znacznie lepsze 

niż przewidywane przez firmę CompAir, sprawność energetyczna 

wynosiła 5% więcej od zakładanej.

Daimler Mercedes Benz, Niemcy

W odróżnieniu od standartowych kompresorów branych przez nas 

pod uwagę, napęd Quantima Q-drive posiada tylko jedną  ruchomą 

część, którą  jest wirnik pracujący bezkontaktowo, nie zużywając 

się. Pomaga nam to zmniejszyć koszty obsługi, oraz zredukować 

wpływ na środowisko.

Ahlstrom, Finlania

Zanim zaintalowaliśmy kompresor Quantima, nasz system 

sprężonego powietrza zużywał 9.1 kW aby wyprodukować metr 

sześcienny powietrza na minutę. Z kompresorem Quantima udało 

się znacznie zredukować zużycie energii do poziomu 6.12 kW/Nm3/

min. Przy prostych założeniach, produkujemy obecnie sprężone 

powietrze na najwyższym poziomie techniki i z dużo większą 

wydajnością, zużywając 35% mniej energi elektrycznej  do 

wygenerowania więszej wydajności.

Murray Goulburn, Australia
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Łożysko magnetyczne  
Rotor silnika oraz elementy sprężające wspomagane są przez 

łożyska magnetyczne, zarówno osiowe jak i promieniowe. 
Rotor zawieszony w polu magnetycznym zapewniającym pracę 

całkowicie bezstykową, a co za tym idzie, bez zużycia, co z kolei 
gwarantuje pewność ruchową urządzenia i wydłuża  

jego żywotność.

Q-drive Silnik Wysoko Obrotowy  
Opatentowany napęd Q-drive jest silnikiem indukcyjnym, 
asynchronicznym, pracującym z maksymalna prędkością 

roboczą bez zastosowania konwencjonalnej przekładni głównej. 
Wyeliminowanie wnoszącej dodatkowe straty przekładni głównej 

oznacza również, że kompresor nie potrzebuje ani kropli oleju.

Filtry Wlotowe 
Wysokosprawne filtry wlotowe zapewniają prawidłową pracę 

elementów sprężających. Optymalny dobór filtrów pozwolił 
zachować wysoką dokładność filtracji oraz wydłużyć żywotność 

przy jednoczesnym bardzo niskim spadku ciśnienia w  
trakcie pracy.

Chłodnice ze stali szlachetnej 
Sprężarka wyposażona jest w międzystopniową I końcową 

chłodnicę wykonaną ze stali szlachetnej. Woda znajduje się w 
prostych rurkach, co dodatkowo wydłuża żywotność i jest proste 

w serwisowaniu.

Sterownik Q-master  
System kontrolny jest prosty w użytkowaniu zapewniając 

jednocześnie maksymalną ochronę sprężarki. Panel dotykowy, 
stanowiący interface z użytkownikiem posiada proste i czytelne 

menu. Kontroler posiada również bardzo wyrafinowane 
oprogramowanie, pozwalające na automatyczne wyznaczanie 

krzywej pompażu, by zminimalizować konsumpcję  
energii elektrycznej.

z

Zaprojektowanie czegoś 
skomplikowanego jest 
proste. Zaprojektowanie 
czegoś tak prostego jest 
bardzo trudne



Tworząc kompresor 
Quantima CompAir 

wprowadził unikalną 
technologię dając 

możliwość osiągnięcia 
światowej klasy 

sprawności kompresora, 
co znacząco ograniczy 

całkowite koszty 
posiadania.

Falownik  
Falownik wysokiej częstotliwości został wykorzystany jako 
elektroniczna przekładnia. Zapewnia on nie tylko optymalną 
prędkość pracy elementów sprężających, ale pozwala również 
dostosować ilość produkowanego powietrza do aktualnego 
zapotrzebowania.

Ekonomiczne spusty kondenastu 
Quantima wyposażona jest w ekonomiczne spusty kondensatu 
kontrolujące automatycznie poziom kondensatu. Dreny 
zamontowane są zarówno na chłodnicy międzystopniowej jak I 
końcowej. Układ wyposażony jest w dodatkowe zawory ręczne.

Filtr EMC   
Quantima wyposażona jest w układ  filtra EMC zapewniający 
ochronę napedu przed nagłymi zmianami napięcia 
zasilania oraz działając jednocześnie jako zabezpieczenie 
przed powrotem częstotliwości harmonicznych do źródła 
zasilania. Filtr EMC jest tak dobrany, by tłumić zakłócenia 
elektromagnetyczne wyższych harmonicznych, mogące mieć 
wpływ na pracę urządzeń zewnętrznych.

Obudowa dźwiękochłonna  
Kompresor zabudowany jest w obudowie o konstrukcji 
modułowej. Konstrukcja kompresora, jak i skuteczne wyciszenie 
pozwoliły na osiągnięcie najniższego poziomu hałasu w tej 
klasie urządzeń – tylko 69 dB(A).

Prosta Instalacja  
Porównując wagę oraz wymiary kompresora Quantima 
można zauważyć, iż obie wielkości są tyko ułamkiem wartości 
parametrów innych kompresorów bezolejowych. Dodatkowo 
wyposażenie sprężarki w układ Soft Start/VSD zapewnia 
całkowity brak wysokich prądów rozruchowych.



Brak przekładni głównej, bezstykowa praca, oraz tylko 
jedna ruchoma część wirująca w polu magnetycznym 

potwierdzają, iż jest to wyjątkowy kompresor światowej 
klasy oferujący wybitną sprawność.
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nad tradycyjnymi sprężarkami. Oszczędności 
energetyczne aż do 25% i więcej, są prostsze 
do osiągnięcia z Quantima.

To wielkie osiągnięcie technologiczne jest 
wynikiem wielu lat badań i testów, prowadzonych 
przez dział rozwoju firmy CompAir. Jak łatwo 
zauważyć, zmienia to w rewolucyjny sposób 
podejście do sprawności wytwarzania oraz 
efektywności wykorzystania energii w technologii 
wytwarzania sprężonego powietrza.

Największy zysk osiągamy wtedy gdy potrafimy 
prawidłowo spożytkować dostępną technologię



• Ponadprzeciętna, najwyższa sprawność 
 dzięki bezstykowej pracy i    
 wyeliminowaniu przekładni.

• Oszczędności energetyczne możliwe aż  
 do 25% i więcej
 
• Najniższy pobór energii na biegu jałowym  
 – tylko 2.5% całkowitego poboru mocy,   
 co stanowi równowartość 7 kW dla 300   
 kW kompresora

• Regulacja wydajności pozwala  
 na dostarczanie oczekiwanej   
 ilości powietrza przy jednoczesnym  
 zminimalizowaniu pracy na biegu  
 jałowym

• System kontrolny kompresora  
 pozwala na zachowanie elastyczności  
 pracy oraz pozwala na dodatkowe  
 oszczędności energetyczne

Niższe zużycie energi- 
niższe koszty posiadania

Energia elektryczna stanowi w 
przybliżeniu  80% kosztów posiadania w 
całym okresie eksploatacji kompresora, 
dlatego sprawność energetyczna jest na 
pierwszym miejscu.

Przy oszczędnościach 25% i więcej, 
Quantima jest źródłem najtańszej 
energii w tym zakresie urządzeń.

82 %

8 %

10 %
Koszty serwisu i  
obsługi

Koszty inwestycyjne

Potencjalne  
oszczędności  
energetyczne

Koszt energii

Niższe zużycie energi w stosunku do 
całkowitego poziomu przepływu

Przepływ
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POTENCJALNE OSZCZĘDNOŚCI 
ENERGI

Brak utraty sprawności w trakcie eksploatacji 
kompresora tak typowej dla technologii 
bezolejowych sprężarek śrubowych

Godziny
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POCZĄTKOWA  
UTRATA 

WYDAJNOŚCI

OKRES CIĄGŁEGO 
SPADKU WYDAJNOŚCI

GWAŁTOWAN 
UTRATA 

PARAMETRÓW

POTENCJALNE 
OSZCZĘDNOŚCI ENERGI

BEZOLEJOWY 
KOMPRESOR  
ŚRUBOWY           

QUANTIMA          

BEZOLEJOWY 
KOMPRESOR  
ŚRUBOWY           

QUANTIMA          



Uczyniliśmy wiele dla 
ochrony środowiska,  
w którym żyjemy

Oszczędności energetyczne, jakich dostarcza 

Quantima oznaczają niższą emisję dwutlenku 

węgla do atmosfery. By wyprodukować 

sprężarkę Quantima potrzebujemy również 

mniej komponentów. Nie wykorzystujemy ani 

kropli oleju w pracy kompresora.

Mówiąc o przyjaznym, ekologicznym 

kompresorze powietrza, na pierwszym miejscu 

stawiamy produkt firmy CompAir serii Quantima. 

Poprzez ograniczenie strat energii wpływa on 

znacząco na ograniczenie emisji CO2 

do atmosfery.
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Quantima jest kompresorem o najmniejszych wymiarach 
zarówno pod względem wielkości jak i wagi dostępnym 
w chwili obecnej na rynku. Innymi słowy mniej energii 
jest potrzebne to wytworzenia kompresora serii 
Quantima

CompAir dostarcza rozwiązanie produkujące 
sprężone powietrze najwyższej jakości, 
wytwarzane jednocześnie przez najbardziej 
zaawansowany technologicznie produkt 
dostępny na rynku.

Skupiając się na ograniczeniu kosztów 
wytwarzania sprężonego powietrza, dbamy 
jednocześnie o jak najmniejszy wpływ na 
środowisko naturalne.



W ciągu dziesięciu lat eksploatacji porównując z tradycyjną spreżarka śrubową 300 kW, Quantima może 
zredukować emisję CO2 o 1,929 ton.

Przynosi to ten sam efekt dla środowiska naturalnego, co wyeliminowanie spalin produkowanych  
przez 75 samochodów osobowych lub zasadzenie 16.000 drzew.

• Niższa emisja CO2 wynikająca z   
 niższej konsumpcji energii.

• Najmniej elementów    
 wykorzystywanych przy produkcji  
 i serwisowaniu

• Najmniejszy fizyczny wymiar sprężarki   
 stanowiący 40-50% typowej bezolejowej  
 sprężarki pod względem wymiarów i wagi

• Najniższy poziom hałasu tylko 69 dB(A)

* www.smmtco2.co.uk  The Society of Motor Manufacturers and Traders Ltd

 www.unep.org  United Nations Environment Programme
*

Potencjalna redukcja emisji CO2 redukcja 1,920 ton w ciągu 10 lat.

% Redukcji

W przemyśle

W gospodarstwach 
domowych

Do dyspozycji

Energia

67% mniej

10% mniej

29% mniej

Strata

78% mniej

65% mniej

66% mniej

CO2

60% mniej

12% mniej

30% mniej

  * Raport Komisji Europejskiej EuP EcoReport Version 3a 
 Porównanie z bezolejową sprężarką śrubową 300kW 



Najlepsza rzecz, jaką może nam 
zaoferować technologia, to jej 
użyteczność

Q-life jest pakietem serwisowym zapewniającym pracę 
bez ryzyka utraty parametrów, wysoką jakość oraz 
światowej klasy sprawność i ciągłą pewność ruchową.

elementów dokładnie wtedy, gdy zaistnieje taka 

konieczność, przed pojawieniem się problemu.

Dzięki prostej konstrukcji Quantimy, rutynowe 

przeglądy zabierają dużo mniej czasu w 

porównaniu z przeglądami konwencjonalnych 

kompresorów. W efekcie prowadzi to do 

znaczących oszczędności oraz spokoju 

użytkownika końcowego.

Pakiet serwisowy Q-life bazuje na ciągłym 

monitorowaniu parametrów pracy każdej, 

pojedynczej jednostki zainstalowanej u 

klienta. Prosty system ciągłego monitoringu 

pozwala na serwisowanie i wymianę 
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Bez wyjątków, bez niespodzianek

• Dostarcza ponadprzeciętne parametry  
 i pewność ruchową

• Rutynowa kontrola sprężarki przez  
 zdalny monitoring

• Znakomite rozwiązanie  
 pozbawione ryzyka

• Stale ustalone koszty serwisu

Zdalny monitoring sterownika Q-master jest integralną częścią 
pakietu serwisowego Q-life.

Prosta budowa Quantimy pozwala na  światowej klasy trwałość, pewność ruchową  
oraz spokój użytkownika.

Quantima

0

4

2

0

Typowa bezolejowa sprężarka śrubowa

7

19

17

1

Komponenty

Przekładnia

Łożyska

Uszczelnienia

Układ olejowy



Sprężarka Quantima – najbardziej 
zaawansowana technologicznie sprężarka 
dostarczająca powietrze najwyższej jakości, 
będąc przy tym najbardziej sprawnym i 
najcichszym  kompresorem w swojej klasie.
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* Pomiar zgodny z normą ISO 1217, Wydanie 4, Załącznik C i E dla podanych warunków odniesienia: 
 Ciśnienie na ssaniu: 1 bar a / 14.5 psia 
 Temperatura na ssaniu: 20°C / 68°F 
 Wilgotnosć: 0% (dry)

** Pomiar w polu swobodnym zgodnie z normą ISO 2151 z tolerancją ± 3dB(A)    
     
 Celem firmy CompAir jest stałe ulepszanie oferowanych produktów, dlatego zastrzegamy sobie prawo do  
 wprowadzania zmian technicznych oraz zmian cen bez uprzedniego informowania o tym fakcie.

Model
Sposób  

chłodzenia
Znamionowa moc 

silnika (kW)

Ciśnienie robocze
(bar g)

FAD @ 7 bar g
(m3/min)*

Wymiary
D x S x W (mm)

Poziom  
hałasu dB(A) **

Ciężar
(kg)

Q-26 Woda 150 5 / 8 26.7 2400 x 1600 x 1850 69 2400

Q-34 Woda 190 5 / 8 33.8 2400 x 1600 x 1850 69 2400

Q-43 Woda 240 5 / 8 44.4 2400 x 1600 x 1850 69 2600

Q-52 Woda 300 5 / 8 52.7 2400 x 1600 x 1850 69 2600

Model 
niskociśnieniowy 

Sposób  
chłodzenia

Znamionowa moc 
silnika (kW)

Ciśnienie robocze
(bar g)

FAD 
(m3/min)* 

Wymiary
D x S x W (mm)

Poziom  
hałasu dB(A) **

Ciężar
(kg)

Q-70L

Woda 300 3 70.9 2950 x 2000 x 1950 69 3800

Woda 300 4 70.0 2950 x 2000 x 1950 69 3800

Woda 300 5 65.4 2950 x 2000 x 1950 69 3800



Siła wynalazków tkwi w  
ich prostocie

 Quantima    
 dostępne opcje:
• System odzysku ciepła

• Zabezpieczenie przed wpływem   
 warunków atmosferycznych

• Komunikacja z istniejącymi  
 systemami BMS

• Osuszacz HOC

• Zamknięty obieg  
 wody chłodzącej

CZY CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ ILE ENERGII MOŻESZ ZAOSZCZĘDZIĆ?

Wiecie Państwo jak wielki wpływ na całkowite 

koszty posiadania kompresora mają koszty 

energii elektrycznej. Quantima może 

znacząco wpłynąć na koszty wytwarzania  

sprężonego powietrza. Może również 

ustabilizować warunki panujące w sieci 

sprężonego powietrza przez stabilizację 

ciśnienia. Łatwy i nieinwazyjny sposób 

pomiarów dokonywany w trakcie analizy 

sieci sprężonego powietrza, powie Państwu 

dokładnie jakich realnych oszczędności 

możecie oczekiwać. Skontaktujcie się Państwo 

z lokalnym oddziałem firmy CompAir w celu 

uzyskania szczegółowych informacji.

Opcja odzysku ciepła pozwala klientowi na 

ponowne użycie większości energii dostarczonej 

do kompresora, w formie ciepłej wody. Może 

ona być wartościowym źródłem energii dla wielu 

fabryk, w których używana jest ciepła woda na 

przykład do ogrzewania.

Dla klientów wymagających wysokiej jakości 

sprężonego powietrza, przygotowano opcję 

osuszaczy adsorpcyjnych typu HOC, osuszacze 

te wykorzystują ciepło pochodzące z procesu 

sprężania do regeneracji warstw adsorpcyjnych. 

Oznacza to,  że żadne dodatkowe grzejniki nie są 

wymagane, stąd oszczędność energii.

Podobnie jak sam kompresor, opcje Quantimy zostały zaprojektowane tak 
aby być przyjazne dla środowiska i energooszczędne.

** Pomiar w polu swobodnym zgodnie z normą ISO 2151 z tolerancją ± 3dB(A)    
     
 Celem firmy CompAir jest stałe ulepszanie oferowanych produktów, dlatego zastrzegamy sobie prawo do  
 wprowadzania zmian technicznych oraz zmian cen bez uprzedniego informowania o tym fakcie.



www.compair.com
 www.quantima.com
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CompAir is a brand of Gardner Denver Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure


