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Ενεργειακή απόδοση στον δρόμο
Αεροσυμπιεστές από την Voith
Στην ιστορική θέση κατασκευής οχημάτων του Zschopau 
στη Σαξονία, η Voith αναπτύσσει και παράγει μια νέα γενιά 
αεροσυμπιεστών  για φορτηγά, λεωφορεία και ειδικά 
οχήματα.

1  Το Actros από την Daimler.

2 Λεωφορείο Volvo Bus 8900.
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Αυτοί οι αεροσυμπιεστές χαρακτηρίζονται κυρίως από 
σημαντικά υψηλότερη ενεργειακή απόδοση, λειτουργία 
χαμηλών εκπομπών, μειωμένη μάζα και παρατεταμένα 
διαστήματα συντήρησης.

Η Voith ωφελείται όχι μόνο από τους έμπειρους μηχανικούς 
της τοποθεσίας, αλλά και από τα ανώτερα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και τα τεχνικά ιδρύματα που βρίσκονται σε άμεση 
γειτνίαση.
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Παροχή, 2-κύλινδροι και 3-κύλινδροι αεροσυμπιεστές



Αρχή λειτουργίας
Η διαδικασία προ-φόρτισης του συστήματος με το μοναδικό 
σύστημα ενδιάμεσης ψύξης (intercooling) έχει ως αποτέλεσμα 
μια σημαντικά μειωμένη πρόσληψη ισχύος κατά τη λειτουργία 
παροχής. Ταυτόχρονα, η θερμοκρασία συμπίεσης πέφτει, 
γεγονός που επιτρέπει μεγαλύτερους κύκλους λειτουργίας και 
επομένως αυξάνει την παροχή αέρα ανά ώρα, ενώ ο όγκος 
της διαδρομής παραμένει ο ίδιος.

Εκτός λειτουργίας παροχής, το νέο αναπτυγμένο σύστημα 
λειτουργίας ρελαντί SLS μειώνει σημαντικά την κατανάλωση 
καυσίμου.

Ως αποτέλεσμα των μειωμένων θερμοκρασιών, το λάδι 
κινητήρα υποβάλλεται σε λιγότερες καταπονήσεις. Έτσι, 
εμποδίζεται η διάσπαση του λαδιού και ο σχηματισμός 
επιβλαβών ουσιών.

Η πρόσφατα αναπτυχθείσα τεχνολογία TwinSave είναι επίσης 
εφαρμόσιμη σε διάφορους άλλους αεροσυμπιεστές Voith. Το 
TwinSave διαθέτει επιπλέον βαλβίδα ελέγχου στη δεύτερη 
βαθμίδα του συμπιεστή και εξωτερική ενεργοποίηση. Αυτά τα 
χαρακτηριστικά επιτρέπουν τη λειτουργία με κλειστή γραμμή 
πίεσης.

Κατά τη λειτουργία παροχής, και οι δύο βαλβίδες ελέγχου 
είναι κλειστές (κανονικά κλειστές) προκειμένου ο συμπιεστής 
να συμπιέσει και να παρέχει αέρα και στα δύο στάδια. Στη 
λειτουργία βραδυπορείας (Ρελαντί), οι βαλβίδες ελέγχου είναι 
ανοιχτές, πράγμα που σημαίνει ότι κανένα από τα δύο στάδια 
του συμπιεστή δεν συμπιέζει αέρα και δεν τον κυκλοφορεί 
μέσα στη μονάδα. Σε σύγκριση με το σύστημα αυτόματης 
ενεργοποίησης (SLS), το Twin Save επιτρέπει περαιτέρω 
εξοικονόμηση ενέργειας έως 25%. Επιπλέον, η τεχνολογία 
TwinSave συμβάλλει στη μείωση της μηχανικής καταπόνησης 
στα εξαρτήματα υπό πίεση και επομένως συμβάλλει στην 
παράταση της διάρκειας ζωής τους.

Στη Λειτουργία Παροχής (Δύο Βαθμίδων)
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Ταχύτητα περιστροφής αεροσυμπιεστή [rpm]

 Voith LP490 SLS

 Voith LP490 TwinSave

 Voith LP490 Συμπλέκτης

Μειωμένο φορτίο εργασίας και συνεπώς λιγότερη 
κατανάλωση ενέργειας

Κατανάλωση ενέργειας του LP490 σε κατάσταση μη 
παροχής

Αυτό-ενεργοποίηση συστήματος βραδυπορείας -Ρελαντί 
(SLS)
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TwinSave



Τα πλεονεκτήματά σας με μια ματιά.
Ταξιδεύοντας οικονομικά και προστατεύοντας ταυτόχρονα το 
περιβάλλον. Οι βοηθητικές μονάδες όπως αεροσυμπιεστές σε 
φορτηγά και λεωφορεία συμβάλλουν σημαντικά σε αυτό. 
Μοναδικό στη Voith: συμπίεση δύο βαθμίδων με σύστημα 
ενδιάμεσης ψύξης. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική 
μείωση της απορρόφησης ισχύος κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας παροχής. Η γκάμα περιλαμβάνει προφορτισμένους  
αεροσυμπιεστές δύο και τριών κυλίνδρων κατασκευασμένους 
από φαιό χυτοσίδηρο ή από χυτό αλουμίνιο. Η διαδικασία προ-

φόρτισης του συστήματος με το μοναδικό σύστημα ενδιάμεσης 
ψύξης (intercooling) έχει ως αποτέλεσμα μια σημαντικά 
μειωμένη απορρόφηση ισχύος κατά τη λειτουργία παροχής 
αέρα. Ταυτόχρονα, η μείωση της θερμοκρασίας συμπίεσης 
επιτρέπει μεγαλύτερους κύκλους λειτουργίας και συνεπώς 
αυξάνει την παροχή αέρα ανά ώρα, ενώ ο όγκος της διαδρομής 
παραμένει ο ίδιος. Η μείωση της θερμοκρασίας εμποδίζει τη 
διάσπαση του λαδιού και το σχηματισμό επιβλαβών ουσιών.

Μεγαλύτερους κύκλους λειτουργίας 
(έως και 85 %) χάρη στην καινοτόμο 
ιδέα ψύξης

Χαμηλή κατανάλωση ενέργειας σε 
κατάσταση μη παροχής χάρη στα 
καινοτόμα συστήματα ρελαντί

Σημαντική μείωση βάρους λόγω της 
κατασκευής  από χυτοπρεσαριστό αλουμίνιο 
οδηγεί σε αυξημένη χωρητικότητα φορτίου
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Μειωμένη κατανάλωση καυσίμου 
μέχρι 1 L / 100 km

Καλύτερη ποιότητα αέρα, υψηλότερη 
διαθεσιμότητα του συστήματος αέρα 
ως αποτέλεσμα

Ανάκτηση ενέργειας κατά τη 
λειτουργία πέδησης και ελεύθερης 
κύλισης 
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Η γκάμα περιλαμβάνει προφορτισμένους  αεροσυμπιεστές 
δύο και τριών κυλίνδρων κατασκευασμένους από φαιό χυ-
τοσίδηρο ή από χυτό αλουμίνιο.

Η Οικογένεια Προιόντων σε μια Ματιά

LP490 για Daimler OM457 LP490 για Daimler OM93x / 47x
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LP490 για MAN D08

LP 700 για Daimler OM457 LP 725 για Daimler OM47x

Πελάτης Κινητήρας Εφαρμογή

Daimler • OM457
• OM47x
• OM936

• Λεωφορείο
• Φορτηγό

Volvo • D5
• D9
• D12
• D11

• Λεωφορείο

MAN • D0863LOH
• D20/D26

• Λεωφορείο

MTU • BR1600
• BR2000

• Γεωργικά μηχανήματα
• Σιδηροδρομικά οχήματα



Το χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών μας
• Διαθέσιμοι συμπιεστές μετατροπής Voith για επιλεγμένους 

συνδυασμούς οχημάτων/κινητήρων
• Τεχνική υποστήριξη κατά την αντικατάσταση συμπιεστών 

από άλλους κατασκευαστές
• Κατόπιν αιτήματος, παράδοση των απαραίτητων μερών 

ανακαίνισης

Υπηρεσία αεροσυμπιεστών

Τεχνική υποστήριξη

Τηλ. +49 7951/32-1555
VTA-support-compressor@voith.com

Παραγγελία ανταλλακτικών

Τηλ. +49 7951/32-1644
VTA-spareparts-compressor@voith.com
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Η επιχείρηση  
Voith Turbo GmbH & Co. KG Zschopau
Am Helmgarten 4
09405 Zschopau, Γερμανία
Τηλ. + 49 3725 344 86 -0
Fax + 49 3725 344 86 -101

www.voith.com
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https://twitter.com/Voith_Turbo
https://www.linkedin.com/company/voith-turbo
https://www.youtube.com/user/VoithTurboOfficial
https://www.xing.com/companies/voithgroup
https://www.facebook.com/VoithGlobal
https://www.instagram.com/voithgroup

