


Tiết kiệm năng lượng cao

Đầu nén hiệu suất cao tạo ra luồng 
khí từ hướng trục và hướng tâm.

Thiết kế hiệu quả cao

Cấu trúc đơn giản cho độ tin cậy cao

Thiết kế thân máy nhỏ gọn từ khớp nối, 
khung động cơ, động cơ đến hộp số 
cho hiệu suất truyền dẫn 100%.

Số lượng chất bôi trơn cho ổ đỡ, 
buồng nén và bánh răng được tính 
toán cẩn thận để giảm thiểu sự cản
trở dầu trong quá trình nén và tối đa 
hóa hiệu quả.

Đầu nén hiệu quả cao được thiết kế bởi Trung tâm R & D của Fusheng 
Global ở Đức. Thiết kế tối ưu thân khai rotor, thể tích và điện năng 
tiêu thụ cung cấp cho tốc độ quay thấp và tăng hiệu quả hoạt động.

Mức độ tiếng ồn thấp.
Tuổi thọ của đầu nén và vòng bi lâu hơn.
Sử dụng tối đa chiều dài rotor hiệu quả để tối đa hóa hiệu quả nén.

Van như là van 1 chiều, van đóng ngắt và van tiết 
chế (tùy chọn) tổng hợp lại với nhau. Thiết kế giảm 
áp suất thấp giúp tối ưu hóa hiệu quả hút không khí. 
Máy nén tự động điều chỉnh với nhu cầu thực sự 
về khí nén khi nó hoạt động, cho phép kiểm soát 
chính xác hơn áp suất không tải và do đó hiệu suất 
năng lượng cao hơn.

Van hút

Khi bộ nối kẽm bảo vệ môi trường được gắn kết 
và mặt cuối được làm kín để loại bỏ hoàn toàn rò rỉ.

Tất cả các mặt cuối được 
đóng kín để loại bỏ hoàn 
toàn sự rò rỉ

Kích thước hạt lớn của bụi trong chân không bụi 
sẽ theo không khí xoay và rơi vào khe cao su ở 
đầu của vỏ lọc khí thay vì dính vào làm tắc nghẽn 
bề mặt của lõi lọc.

Tuổi thọ lõi lọc lâu dài được thiết kế với diện tích 
lọc lớn và chống lại không khí nhỏ hơn để đảm 
bảo rằng không khí tinh khiết không có tạp chất.

Hệ thống lọc không khí an 
toàn và hiệu quả cao



Từ khái niệm thiết kế đến ứng dụng các bộ 
phận. Dòng sản phẩm SA của Fusheng có tính 
năng hoạt động tốt hơn và do đó mức hiệu suất 
năng lượng cao hơn. Thiết kế nhỏ gọn hiệu suất
cao có nghĩa là kích cở nhỏ hơn và gần với
vị trí sử dụng khí, do đó giảm tổn thất do đường 
ống dẫn đáng kể.

Rung động làm giảm hiệu quả 
khi máy nén hoạt động. Nó cũng 
ngăn cản việc truyền các tiếng ồn 
tần số thấp thông qua sự cộng 
hưởng của vật rắn và kéo dài tuổi 
thọ của máy nén.

Trong bảng điều khiển điện, không khí lạnh hơn được rút vào
trực tiếp để đảm bảo tản nhiệt tốt nhất.

Đầu vào và đầu làm mát của máy nén được trang bị bộ lọc 
hiệu quả cao, có hiệu quả chặn các tạp chất vào đầu nén của 
máy nén hoặc gắn vào bộ giải nhiệt để đảm bảo hiệu quả làm 
mát.

Với quạt ly tâm, không khí lạnh được hút trực tiếp từ bên 
ngoài đến phần làm mát bộ giải nhiệt, và không khí nóng đi ra 
từ phía trên, với bề mặt truyền nhiệt lớn hơn, bộ phận làm mát 
đảm bảo hiệu quả làm mát tuyệt vời.

Quạt ly tâm nằm bên trong các bộ phận của đơn vị đến cổng 
hút, giải phóng không khí nóng trong bộ phận ra từ phía trên. 
Thiết kế luồng không khí độc đáo này, làm giảm đáng kể tiếng 
ồn do hoạt động quạt.

Trong quá trình làm mát, chỉ cần tháo nắp ra 
mà không tháo rời ống gió và cửa.

Luồng khí làm mát êm và hiệu quả

Máy nén khí trục vít

Kích cở nhỏ , hiệu suất năng lượng cao hơn

Hệ thống quản lý máy nén IoT trên nền tảng điện toán 
đám mây nhận ra sự hợp nhất của việc giám sát, chẩn 
đoán lỗi và dịch vụ trong một gói. Các thông báo về sự 
cố của máy nén và tình trạng thời gian thực được gửi 
đến các chuyên gia được chỉ định 
qua SMS và email.

IoT hệ thống dịch vụ thời gian thực 
thông minh (tùy chọn)

Thiết bị giảm độ rung

Động cơ Vĩnh cửu là một lựa chọn thêm cho máy nén trục vít SA. Nó 
mang lại cho máy nén hiệu suất cao hơn và tiết kiệm năng lượng tốt hơn.

Kinh tế và ý tưởng thân thiện với người sử dụng



Máy nén tốc độ thay đổi có thể cung cấp phạm vi kiểm soát công 
suất 30% -100%. Theo nhu cầu nén khí thực tế của hệ thống để tự 
động điều chỉnh tốc độ quay của động cơ để đáp ứng yêu cầu. 
Cung cấp giải pháp tiết kiệm năng lượng tối ưu trong quản lý tải 
biến đổi và giảm chi phí vận hành đến 45%

Kiểm soát tần số để tiết kiệm năng lượng

Chi phí bảo trì 5%.

Chi phí lắp đặt 10%

Chi phí mua máy 15%

Chi phí năng lượng 70%

Chi phí tiết kiệm năng lượng 40%

Lợi ích tiết kiệm năng 
lượng của máy nén khí 
tốc độ biến đổi

Khởi động trực tiếp
Khởi động Sao/Tam giác
Khởi động cuộn cảm
Khởi động mềm
Biến tần

Khởi động VSD/Chạy
Dòng khởi động giảm.
Dòng khởi động được loại bỏ để chuyển mạch 

Dòng điện 
toàn tải (%) 

Dòng điện toàn 
tải định mức
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Thời gian 

Công suất toàn tải (%)

Lượng khí hút vào

Tải / không tải

Điều Khiển biến tần

Kéo dài tuổi thọ máy nén

Máy nén khí tốc độ biến đổi có 
thể tiết kiệm chi phí vận hành 

đến 40% trong thời gian vận hành.

TIẾT KIỆM
NĂNG LƯỢNG

Đầu nén tích hợp cao và 
hiệu quả cao



Bình tách dầu/khí

Van điều nhiệt

Thiết bị làm mát dầu

Lọc dầu

Van áp suất tối thiểu

Ống điều khiển khí ngõ vào

Lọc gió

Van ngõ khí vào

Đầu nén khí

Bộ tách dầu

Thiết bị giải nhiệt sau Van ngõ ra khí nén ( tuỳ chọn)

Bình chứa khí (tuỳ chọn)

Lọc chính xác ( tuỳ chọn)

Máy sấy ( tuỳ chọn)

Lọc chính xác sau( sẳn có nếu được yêu cầu)

Đường khí Đường dầu

Đường khí
Lọc khí

Van khí vào

Đầu nén khí

Van áp suất tối thiểu(MPV)

Đường dầu
Bộ tách dầu khí

Van điều nhiệt
Thiết bị làm mát dầu

Lọc dầu

Đường ống điều khiển đường khí vào

Tách dầu

Bộ giải nhiệt sau

Van ngõ ra khi ( tuỳ chọn)

 Lưu đồ công nghệ hệ thống



Máy nén khí trục vít VSD

Tiêu chuẩn Tuỳ chọn Không sẳn có
Các đặc tính cấu hình

Kiểu Máy

Áp suất
Làm việc

Chiều
Dài

Chiều
Rộng

Chiều
cao

Trọng
lượng Tiếng ồnCông suất

Động cơ chính
Lưu lượng Điện áp Dung lượng 

Dầu bôi trơn
Ngõ ra khí nén

Mức độ ồn được đo theo ISO 2151.



Máy nén khí trục vít VSD - Series SAV

Kiểu Máy

Áp suất
Làm việc

Chiều
Dài

Chiều
Rộng

Chiều
cao

Trọng
lượng Tiếng ồnCông suất

Động cơ chính
Lưu lượng Điện áp Dung lượng 

Dầu bôi trơn
Ngõ ra khí nén

Mức độ ồn được đo lường theo ISO 2151




