
STYR & ÖVERVAKNING

BOGE AIR. THE AIR TO WORK.

Partner of BOGE



Mer än 100 000 tryckluftsanvändare 

förväntar sig mer av sin tryckluft. 

Analyser visar att energikostnaden uppgår till 75% av 

den totala kostanden för en tryckluftsanläggning under 

dess livscykel.

Installera ett styrsystem i en tryckluftanläggning är ett 

sätt att säkerställa energieffektiv tryckluftsproduktion. 

BOGE kompressorstyrningar och överordnade styrsystem 

är specifi kt konstruerade för optimal drift med BOGE 

kompressorer - för säker och effektiv drift. Dessutom, 

BOGE styrningar övervakar, styr och optimerar ditt 

tryckluftssystem effektivt – en investering som lönar sig! 

BOGE air lever upp till 

dessa förväntningar

BOGE AIR. THE AIR TO WORK.
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Kompressorstyrningar   

BASIC, FOCUS och PRIME

ORIGINAL VERSIONEN: BASIC

• Visar 5 parametrar

• Mjukvaruuppdatering möjlig

• Programmerbar med koder

• Automatisk antifrys funktion

• Automatisk återstart efter strömavbrott

• Potentialfria kontakter för meddelanden (kan eftermonteras)

DEN FLEXIBLA VERSIONEN: FOCUS

Ytterligare funktioner

• Fjärrstart/stopp

• Lokal/fjärrstyrning väljs enkelt på panelen.

• Styrning av extern utrustning

• Tryckgivare för interntryck

• Minne (senaste 30 meddelandena)

• Potentialfria kontakter för fel/service meddelanden 

 och driftläge

• Styrning av upp till 4 kompressorer via RS485 interface 

 som standard

DEN OPTIMALA VERSIONEN: PRIME 

• Stor LC display med bakgrundsbelysning (320x240 pixlar) 

 med information i klartext

• Volymfl öde och tryckhistorik i diagramform 

 som fritt kan skalindelas

• 3 huvudmenyer för driftstatus och parametrar

• Inbyggd realtidsklocka med styrning även 

 för extern utrustning

• Kommunikation via RS485 interface eller 

 potentialfria kontakter
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investering
c:a 15 %

energikostnad
c:a 75 %

underhåll och
service kostnader
c:a 10 %

Din BOGE fördel: 
Mer än 1/3 av besparingspotentialen 
för energi och servicekostnader 
uppnås genom att använda 
komponenter med hög kvalité och 
energieffektivitet

Styra och övervaka efter behov: BOGE kontroll och övervakningssystem 

arbetar efter det aktuella tryckluftsbehovet. Våra BASIC och FOCUS 

styrningar är konstruerade för enkel och tillförlitlig styrning av varierande 

driftparametrar i två nivåer. Medan PRIME är en toppmodern energieffektiv 

styrning för våra oljefria skruvkompressorer.

TOTAL TILLFÖRLITLIGHET

Oberoende om det är dags för service eller det 

är ett driftstopp så kommer informationen upp 

på displayen. Detta hjälper till att förbättra 

driftsäkerheten för din tryckluftsproduktion 

och livslängden på alla viktiga komponenter.

TOTAL KONTROLL

En stor bakgrundsbelyst LC-display med 

information i klartext som visar fel/service 

meddelanden, driftstatus och alla driftparametrar. 

Alla relevanta värden är enkelt tillgängliga samt 

ger möjlighet att konfi gurera alla viktiga 

parametrar för effektiv drift i din installation.

TOTAL EFFEKTIVITET

BOGE kompressorstyrningar använder en 

tryckgivare för att mäta om önskat arbetstryck 

är uppnått eller inte. Detta ger dig möjlighet att 

välja max och min arbetstryck och styra driften 

av din kompressorcentral efter behov. BOGE 

kompressorstyrningar är konstruerade för 

att möta de senaste behoven och förbättras 

kontinuerligt – för säker och effektiv drift under 

alla förhållanden.

FÖRDELAR MED BOGE KOMPRESSORSTYRNINGAR 

INTELLIGENT STYRNING BETALAR SIG
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Flerkompressorstyrning trinity

AKTUELLT ARBETSTRYCK

Aktuellt nättryck mäts med 

tryckgivare. Du behöver endast 

programmera max och min 

arbetstryck i trinity och alla 

övriga inställningar beräknas 

och justeras automatiskt.

BAKGRUNDS BELYST LC-DISPLAY

En stor bakgrundsbelyst LC-display 

visar information i klartext om 

driftstatus och parametrar.

ENKEL EFTERMONTERING

trinity kan enkelt monteras i en 

ny kompressor från fabrik eller 

eftermonteras. trinity fi nns även 

för väggmontage i separat skåp. 

EFFEKTIVITET

trinity säkerställer jämn drifttid 

för alla kompressorer vilket 

minimerar servicekostnaderna. 

Du kan enkelt välja mellan cyklisk 

prioritering eller veckour med 

26 inställningsmöjligheter för 

enkelt val av prioritering (inkl 

stopp under icke produktionstid).
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En tre gånger bättre anslutning: BOGE trinity styr upp till 

3 kompressorer av samma eller olika storlek och modell. 

Den justerbara prioriteringsordningen möjliggör jämn drifttid 

för alla kompressorer. Detta ger minskade driftkostnader 

och förbättrad effektivitet för er tryckluftsanläggning – 

detta är så enkelt och ekonomiskt effektivitet kan bli.

Tryckgivare

Styr upp till tre kompressorer beroende på behov: det är trinity från BOGE

DETTA KAN VISAS

• Arbetstryck i kombination med pålastade kompressorer

• Arbetstryck i kombination med nuvarande prioriteringsordning

• Arbetstryck i kombination med återstående växlingstid

• Arbetstryck i kombination med veckour

• Visning av  P
min

 och P
máx

 inställningar

• Visning av klocka

• Visning av installerad mjukvaruversion



BOGE AIR. THE AIR TO WORK.

Överordnad styrning airtelligence

FÖRBRUKNINGS OPTIMERING

airtelligence styr hela installationen 

efter behov: Baserat på den 

aktuella förbrukningen beräknas det 

momentana behovet och den mest 

optimala kompressorkombinationen 

väljs automatiskt för att minimera 

antalet av/pålastningar och 

tomgångstid.

LC-DISPALY MED TEXT 

INFORMATION

airtelligence har en stor 

bakgrundsbelyst LC-display 

(320x240 pixlar) som visar 

information i klartext och 

funktionsknappar för enkel 

och säker drift.

PC ÖVERVAKNING

Alla relevanta parametrar som 

driftdata, serviceintervaller, 

energiförbrukning och 

felmeddelanden kan skickas 

vidare till din PC via ett Web 

gränssnitt för att ständigt hålla 

dig uppdaterad och förhindra att 

energikostnaderna sticker iväg.

FLEXIBEL KONFIGURERING

Fyra moduler för 4, 8, 12 eller 16 

kompressorer gör airtelligence 

mycket fl exibel. Systemet klarar 

kompressorer av olika modeller 

och fabrikat. Upp till två 

varvtalsstyrda kompressorer kan 

integreras i kompressorsystemet.
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16 kompressorer i perfekt harmoni: om du vill optimera driftkostnader och 

reducera dina underhållskostnader är airtelligence den perfekta lösningen. 

airtelligence kan samköra upp till 16 kompressorer av olika storlekar och 

fabrikat för att uppnå maximal energieffektivitet och samtidigt övervaka 

samtliga funktioner. Dessutom, airtelligence är idealisk för att optimera driften 

i din befi ntliga kompressorcentral: styrenheten kan bestämma storleken 

på tryckluftsystemet och hjälpa till att beräkna hur stort läckaget är.

Maximal överblick: airtelligence ger dig tillgång till driftdata, underhåll och felmeddelande när som helst.

Energieffektiv styrning: airtelligence övervakar och optimerar upp till 16 kompressorer av olika storlek och typ. 
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Överordnat styrsystem airtelligence PROVIS 

OPTIMERING

airtelligence PROVIS ger dig 

kontinuerlig synkronisering av 

din tryckluftsproduktion mot din 

tryckluftsförbrukning för att 

alltid ha den mest effektiva 

kompressorkombinationen. 

Tomgångskörning elimineras i 

stort sett helt.

VISUALISERING

airtelligence PROVIS är konstruerad 

för att visuellt visa alla viktiga 

parametrar, för att ge en enkel och 

klar bild över driftförhållandet i din 

kompressorcentral och ge en klar 

överblick av driftskostnaderna 

(pålastad och avlastad drift).

FJÄRRÖVERVAKNING

Alla användare har tillgång till all 

data via webben. Dessutom, Plus 

Web servern ger möjlighet att 

programmera externt, dessutom 

fi nns möjlighet till larm och 

servicemeddelanden via, display, 

SMS eller e-mail.

FLERFUNKTIONER

Ett stort antal externa komponenter 

(ex temperaturgivare, fl ödesmätare, 

strömmätare, daggpunktsmätare, 

tryckgivare, torkar etc.) kan anslutas 

till åtta tillvalsmoduler, 16 analoga 

givare och 24 externa digitala 

ingångar.
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Gör effektivitet inte bara märkbar utan också synbar: airtelligence PROVIS 

optimerar upp till 16 kompressorer i ett och samma tryckluftssystem 

och visar alla viktiga effektivitets parametrar, detta ger en klar bild av 

driftförhållandena och håller kontroll på driftkostnaderna hela tiden. All 

information är tillgänglig var som helst via ett interface på din Web server.

All data visas kontinuerligt med korta mätintervaller 

(1x/sek) och visas tydligt i diagramform för att enkel 

och snabb överblick.

Den totala energiförbrukningen av din 

kompressorcentral visas omgående: på och 

avlastningscykler, energiförbrukning kWh, producerad 

luftmängd m³ specifi k prestanda, energikostnad i kr, 

antal motorstarter och på/avlastningar.

airtelligence PROVIS bussystem är konstruerat för en kombination på upp till 16 kompressorer 

oberoende av storlek och modell.



 
 

 

 

 

I fire generasjoner har kunder satt sin tillitt til kunnskapene hos Boge når det gjelder planlegging, 
utvikling og produksjon av trykkluftsystemer. Boge luft er mer enn bare ordinær trykkluft: høy 
sikkerhet, enestående effektivitet, høyeste kvalitet, maksimal fleksibilitet og pålitelig service – 
Boge Air er lokalisert i Tyskland, og er representert i mer enn 80 land over på verdensbasis. 
 
Granzow den komplette systemleverandøren 
Å levere et trykkluftsystem til industrien er for oss ikke bare levering av en kompressor. Vår filosofi 
er i stedet at hver enkelt komponent som filter, tørker, etc. må ha en høyt og garantert kvalitetsnivå. 
For å støtte dette fullt ut, må leveranser følges av et fungerende vedlikehold. Granzow har et 
omfattende servicenettverk med sine egne teknikker og partnere rundt om i landet.  
 
Granzow konsernet 
Granzow AS tilhører et privateid konsern med etableringer i de skandinaviske landene og USA. I 
Norge har vi virksomheten vært i gang siden 1975. 
 
Vi kan tilby: 
• Planlegging av trykklufts system   
• Energieffektivitet løsninger    
• Systemkontroll og visualisering   
• Oljefrie stempel, skrue og Turbokompressorer   
• Oljesmurte stempel, lamell og skruekompressorer     
• Høytrykkskompressorer       
• Etterbehandlingsutstyr som tørker og filtre      
• Trykklufttanker og rørsystem     
• Tilbehør 
• Trykkluftservice 
• Produksjon av nitrogen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Granzow AS, Industriveien 40 

1337 SANDVIKA 
Telefon: +47 67 13 69 80  

Service/Vakt telefon +47 913 10 200 
sales@granzow.no   

service@granzow.no 
www.granzow.no 
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