
SERIA V
ROTACYJNE ŁOPATKOWE 

SMAROWANE OLEJEM

PRZEDSTAWIAMY NOWY MODEL V-VCS



SERIA ROTACYJNYCH 
ŁOPATKOWYCH 
POMP PRÓŻNIOWYCH 
SMAROWANYCH OLEJEM

V-VGD, V-VCB, V-VCA, V-VCE, V-VC I V-VCS
Nasze smarowane olejem rotacyjne pompy próżniowe 
są wykorzystywane w wielu różnych zastosowaniach 
przemysłowych. Ich zalety to między innymi:

V-VGD

V-VCA / V-VCE

V-VC

PRZEDSTAWIAMY 
NOWY MODEL V-VCS 

DŁUGA ŻYWOTNOŚĆ ŁOPATEK

NISKI POZIOM HAŁASU

ŁATWE SERWISOWANIE

WYSOKA ODPORNOŚĆ NA KONTAKT 
Z PARĄ WODNĄ

DŁUGIE OKRESY MIĘDZYSERWISOWE

PRZEZNACZENIE DO WIELU 
ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH

DOSTĘPNOŚĆ POMP TRANSPORTUJĄCYCH 
TLEN

DOSTĘPNOŚĆ WERSJI XD 
O PODWYŻSZONEJ TOLERANCJI NA 
PARĘ I WYSOKIEJ ODPORNOŚCI NA 
ROZPUSZCZALNIKI

V-VCB

POMPY 
PRÓŻNIOWE



MOŻLIWOŚĆ 
DOSTOSOWANIA 
DO WIELU ZADAŃ 
I GAŁĘZI PRZEMYSŁU

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA
• Napowietrzanie
• Osuszanie
• Systemy odpylania

PRZETWÓRSTWO ŻYWNOŚCI
• Maszyny do butelkowania i napełniania 

żywnością
• Maszyny do cięcia
• Maszyny do pakowania próżniowego

ZASTOSOWANIA PRZEMYSŁOWE
• Systemy osuszania
• Systemy odpylania
• Piece przemysłowe
• Systemy mocowania próżniowego

PRZEMYSŁ OPAKOWANIOWY
• Centralne systemy próżniowe
• Maszyny pakujące

TRANSPORT PNEUMATYCZNY

PRZEMYSŁ DRZEWNY
• Systemy odpylania
• Systemy mocowania próżniowego
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V-VGD
Zalewana olejem rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa 
o wydajności od 10 do 24 m3/h. Podciśnienie końcowe 
2 mbar (abs.). Zajmuje mało miejsca dzięki konstrukcji 
z wiszącym wirnikiem i zintegrowanemu silnikowi. 
Standardowo wyposażona w filtr drobnosiatkowy, 
próżniowy zawór zwrotny i separator oleju. Pracuje 
bardzo cicho. 

V-VCB
Zalewana olejem rotacyjna łopatkowa pompa próżniowa 
o wydajności od 20 do 26,5 m3/h i podciśnieniu końcowym 
2 mbar (abs.). Zaprojektowana specjalnie do montażu 
w małych maszynach do pakowania próżniowego. Silnik 
kołnierzowy, łożyska po obu stronach wirnika, chłodzenie 
powietrzem. Wyposażona w filtr drobnosiatkowy, 
próżniowy zawór zwrotny i separator oleju.

V-VCA / V-VCE
Zalewane olejem rotacyjne łopatkowe pompy próżniowe 
o wydajności od 25 do 30 m3/h. Podciśnienie końcowe 
modelu V-VCA to 0,5 mbar (abs.), a modelu V-VCE — 
10 mbar (abs.). Silnik kołnierzowy, łożyska po obu 
stronach wirnika, chłodzenie powietrzem. Standardowo 
wyposażone w filtr drobnosiatkowy, próżniowy zawór 
zwrotny, zawór balastowy gazu i separator oleju.

V-VC
Zalewana olejem rotacyjna łopatkowa pompa 
próżniowa o wydajności od 40 do 1535 m3/h 
i podciśnieniu końcowym 0,1 mbar (abs.). Silnik 
kołnierzowy, łożyska po obu stronach wirnika, wymiennik 
ciepła olej/powietrze. Wszystkie modele są wyposażone 
w łopatki ze stopu aluminium, manometr ciśnienia 
wstecznego, co najmniej jeden zawór balastowy gazu, 
zawór zwrotny i łatwo dostępne wymienne separatory 
oleju. W wykonaniach o wydajności 400 m3/h i wyższej 
przewidziano co najmniej jeden papierowy filtr wlotowy 
o oczku 5 mikronów i dwuścienną konstrukcję cylindra. 

OGÓLNE 
INFORMACJE 
O PRODUKCIE

LATA
Trzy lata wytwarzania próżni bez opłat 
i problemów dzięki trzyletniej gwarancji 
rozszerzonej na pompy VC i VCS (od 
VC40 do VC1300).

Ta usługa jest bezpłatna i wymaga tylko spełnienia 
następujących warunków: 1. Zlecenie zatwierdzenia 
instalacji autoryzowanemu przedstawicielowi lub 
certyfikowanemu dystrybutorowi Elmo Rietschle. 
2. Zarejestrowanie się w programie gwarancyjnym 
Care3. 3. Umożliwienie autoryzowanemu dostawcy 
usług Elmo Rietschle realizacji zalecanego 
harmonogramu przeglądów i aktualizowania 
książki obsługowej. 4. Używanie przy serwisowaniu 
oryginalnych części i smarów Elmo Rietschle.

• BRAK OPŁAT

• PROSTA REJESTRACJA

• 3-LETNIA GWARANCJA ROZSZERZONA

• ORYGINALNE CZĘŚCI: OSZCZĘDNOŚĆ DZIĘKI 
OGÓLNEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
NA POZIOMIE ZGODNYM Z ZASADAMI 
ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

• PLANOWANA KONSERWACJA PROAKTYWNA 
I ZAPOBIEGAWCZA

• OPTYMALNA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

• OGRANICZENIE DO MINIMUM NIEPLANOWANYCH 
PRZESTOJÓW

• MAKSYMALNY CZAS SPRAWNOŚCI

• DOSTĘP DO TECHNIKÓW PRZESZKOLONYCH 
W FABRYCE

• OCHRONA INWESTYCJI

CECHY I ZALETY:



V-VCS — NOWA ODSŁONA INŻYNIERII
Wraz z nową gamą VCS w ramach serii V firmy Elmo Rietschle przedstawiamy najnowszą konstrukcję 
rotacyjną łopatkową. Nowe modele V-VCS200 oraz V-VCS300 zostały opracowane w celu poprawy 
ogólnej wydajności tej wypróbowanej i przetestowanej technologii rotacyjnych łopatkowych pomp 
próżniowych. Nowatorska konstrukcja zapewnia najniższy koszt posiadania smarowanej olejem rotacyjnej 
łopatkowej pompy próżniowej, a dzięki redukcji masy, hałasu i wymiarów można ją łatwo dostosować do 
szerokiej gamy maszyn OEM lub wykorzystać do ich modernizacji.

DANE TECHNICZNE
• Natężenie przepływu od 200 do 360 m3/h

• Podciśnienie końcowe 0,5 mbar (abs.)

• Emisja hałasu zaledwie 67 dB(A)

• Masa bez silnika 100 kg

• Dostępne warianty silników IE3 oraz IE4, w tym 
o mocy 4 kW, 5,5 kW oraz 7,5 kW zależnie od 
wymagań

• Standardowo wyposażona w silnik kołnierzowy

• Łożyska po obu stronach wirnika

ZALETY W SKRÓCIE
Oto, co zapewnia nasza nowatorska konstrukcja:

• Niższe koszty eksploatacji w okresie użytkowania dzięki 
obniżeniu wymagań dotyczących filtra bez spadku 
skuteczności usuwania cząstek oleju, co oznacza 
mniejsze wymagania pod względem konserwacji.

• Redukcja zużycia oleju, która także sprawia, że 
jest to jedna z naszych najbardziej przyjaznych dla 
środowiska maszyn smarowanych olejem.

• Model VCS to konstrukcja zaprojektowana z myślą 
o rynku producentów OEM, więc można go łatwo 
zainstalować w ramach modernizacji w większości 
maszyn.

MNIEJSZE WYMIARY 
I MASA

BARDZIEJ PRZYJAZNA 
DLA ŚRODOWISKA

NAJCICHSZA NA RYNKU*

*W czasie druku — lipiec 2020 r.

MNIEJSZA EMISJA CIEPŁA

GWARANCJA 
ROZSZERZONA CARE 3

PRZEDSTAWIAMY 
NOWY MODEL V-VCS
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V-VCE

V-VGD

V-VCB

V-VCA

V-VC

V-VCS

SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA
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Rotacyjne pompy łopatkowe działają na zasadzie 
zwiększania ciśnienia w wyniku redukcji objętości. 
Taka konstrukcja zapewnia doskonałe działanie 
w zakresie wytwarzania ciśnienia, podciśnienia lub 
kombinacji obu tych funkcji. 

W cylindrycznej obudowie (1) wirnik (2) jest 
umieszczony mimośrodowo i w taki sposób, że 
u góry prawie dotyka cylindra (3). Łopatki wirnika 
(5) są umieszczone wewnątrz szczelin wirnika (4). 
Gdy wirnik zaczyna się obracać, z powodu siły 
odśrodkowej łopatki są wypychane na zewnątrz 
i ślizgają się po wewnętrznej powierzchni cylindra. 

W ten sposób między dwiema łopatkami powstaje 
komórka (6) o objętości, która stale zmienia się 
podczas obrotu. Powietrze wpływa z otworu 
wlotowego (7) do komórki do momentu, gdy tylna 
łopatka dotrze do przeciwległego 
końca otworu wlotowego (8). W tym 
momencie komórka (6) osiąga 
maksymalną objętość powietrza. 

Gdy następnie komórka oddala się od 
otworu, jej objętość (9) staje się coraz 
mniejsza; powietrze jest w ten sposób 
sprężane i ciśnienie wzrasta.

Niektóre modele są wyposażone 
w zawory wylotowe (11) obok otworu 
wylotowego (10); zatrzymują one 
przepływ wsteczny odprowadzanego 
powietrza, gdy zostanie osiągnięte 
maksymalne ciśnienie.

JEDNOKROTNE ODOLEJANIE W POMPACH 
PRÓŻNIOWYCH
Po przejściu przez otwór wylotowy (10) i zawory 
wylotowe (11) mieszanina olejowo-gazowa dociera do 
komory odolejania (12), w której olej jest oddzielany 
od gazu w dwóch etapach. Większe krople oleju 
są mechanicznie oddzielane od gazu i ostatecznie 
osadzane w zbiorniku osadów oleju (13). 

Pozostała mieszanina oleju i gazu jest następnie 
pobierana przez dokładne wkłady filtrujące (14), które 
oddzielają nawet najmniejsze cząstki oleju. Później są 
one ponownie wprowadzane przez rurkę ssawną do 
obiegu oleju pompy. Praktycznie pozbawiony oleju 
gaz może zostać wyprowadzony na zewnątrz przez 
wylot powietrza (15) albo przez inne węże lub rury.

ZASADA 
DZIAŁANIA



Seria F Seria G Seria L Seria V Seria R Seria C Seria S Seria X
Promieniowe Bocznokanałowe Z pierścieniem 

cieczowym
Rotacyjne 
łopatkowe

Rotacyjne 
krzywkowe

Kłowe Śrubowe Systemy

Dzięki oddziałom na całym świecie zapewniamy 
klientom lepsze zaopatrzenie i wsparcie. Nasi 
specjaliści w lokalnym serwisie mówią Państwa 
językiem.

SIEDZIBA FIRMY
ODDZIAŁY SPRZEDAŻY/SERWISU
ZAKŁADY PRODUKCYJNE

www.gardnerdenver.com/elmorietschle

ELMO RIETSCHLE
ROZWIĄZANIA NISKOCIŚNIENIOWE I PRÓŻNIOWE PRZEMYSŁOWE SYSTEMY 

SPRĘŻONEGO POWIETRZA 
O KLUCZOWYM ZNACZENIU


