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SUCHÉ ŠROUBOVÉ VAKUOVÉ VÝVĚVY  

A JEJICH KOMBINACE

Vacuum science... product solution.

EDWARDSVACUUM.COM/GXS



RYCHLÉ
  Zkrácení doby čerpání – konečné vakuum 5 x 10-4 mbar  

ROBUSTNÍ
  Spolehlivý provoz i v náročných podmínkách průmyslové výroby 

INTELIGENTNÍ ŘEŠENÍ
  Integrovaná řídicí jednotka s množstvím komunikačních funkcí a automatizovaných  
  funkcí kontroly 

HOSPODÁRNÉ
  Kapitálová investice s přijatelnou návratností a nízké provozní náklady 

EKOLOGICKÉ
  Klidný, tichý chod s nízkou spotřebou proudu a provozních médií
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Inteligentní technologie pro ještě vyšší výkon
Vakuová technika, to je značka Edwards. Vakuová zařízení vyrábíme již více 
než 90 let. Za tu dobu jsme po celém světě namontovali přes 150 000 suchých 
vývěv a díky svým kvalitním produktům a vynikající úrovni odborného servisu 
jsme získali pověst jednoho z nejlepších dodavatelů vakuových technologií na 
světě.  

Naše nové suché vývěvy GXS přinášejí revoluční výkon při vytváření vakua. 
Jsou vybaveny jedinečnou šroubovou technologií a špičkovými vysoce účinnými 
motory, umožňují precizní regulaci teploty a nevyžadují častou údržbu. 
Nabízejí nejvyšší rychlost čerpání ve své třídě a jejich velkou výhodou jsou i 
nízké provozní náklady. Naše suché vývěvy vám budou dobře sloužit řadu let.  

Kompaktní inteligentní vývěvy řady GXS a jejich kombinace jsou nejodolnější 
a nejúspornější vývěvy pro použití v průmyslových provozech z portfolia 
společnosti Edwards.

Suché šroubové vakuové vývěvy GXS   
a jejich kombinace



Oblasti použití

Systémové příslušenství
Suché vývěvy řady GXS lze doplnit speciálním příslušenstvím, které je navrženo tak, aby umožňovalo dosažení 
optimálního výkonu v nejrůznějších oblastech použití.

Konkrétní doporučení a informace o dostupnosti vám poskytne kterýkoli z našich aplikačních techniků.

Vstupní a výfukové příslušenství  
(ISO-ANSI a NW-ANSI)
• Přírubový adaptér pro přívodní vedení
• Vstupní izolační ventil (s indikátorem polohy)
• Vstupní příruba
• Vstupní filtr
• Vstupní cyklónový odlučovač
• Vstupní nástavec s vylamovacím otvorem
• Výfukový nástavec s vylamovacím otvorem
• Čistitelný tlumič hluku s vypouštěním kondenzátu
• Výfukový zpětný ventil

Ovládací a monitorovací příslušenství
• Mikroprocesorový řídicí modul Micro TIM
• Obslužný panel s krytem v  

provedení IP54
• Řídicí modul Profibus DP
• Snímač proudění chladicí vody
• Průtokový spínač v okruhu inertního  

plynu
• Sada přístrojů (PT100, ASG) 
• Kabely

Speciální příslušenství
• Kryt v provedení IP54
• Vstřikování rozpouštědla
• Vyhřívaný/izolovaný výfuk
• Chladič dmýchaného vzduchu

Metalurgie - Díky svému podtlakovému výkonu, spolehlivosti, 
snadné integraci a nízkým provozním nákladům jsou vývěvy 
GXS ideálním řešením pro veškeré metalurgické provozy, ať už 
jde o popouštění, žíhání či odplynění oceli, povrchové úpravy 
materiálu, tavení, odlévání či sváření paprskem.

Nanášení povrchových vrstev a povlaků  - Vakuové 
potahovací systémy pro úpravu skla a optických čoček i aplikaci 
polymerového filmu a reflexních vrstev potřebují spolehlivou 
vývěvu s vysokým podtlakovým výkonem a nízkými náklady na 
provoz – a přesně takové jsou vývěvy GXS.   

Vysoušení - Vývěvy GXS zaručují skutečně efektivní 
vysoušení, a to i v prostředí s extrémním množstvím vodní páry. 
Hodí se pro sestavy vysokonapěťových transformátorů, plynová 
potrubí, součásti pro výrobu lithium-iontových baterií i výrobu 
lyofilizovaných produktů.

Plazmové postupy - Vývěvy GXS jsou vynikajícím řešením 
také pro plazmové procesy, protože jsou mimořádně odolné vůči 
kontaminaci technologických zařízení a díky vysoké rychlosti 
čerpání za nízkého tlaku zaručují účinné odplynění i vytvoření 
dostatečně silného podtlaku.

Výroba solárních systémů - Vývěvy GXS mají široké 
využití i v solárním průmyslu – dokážou zajistit spolehlivý 
podtlak v komorách pro tažení křemíkových krystalů i výkon 
potřebný pro laminaci fotovoltaických buněk. 

Výroba světelných diod - Složité vakuové postupy výroby 
diod LED vyžadují použití standardizovaných sestav vývěv, a 
proto v nich lze s výhodou použít řešení GXS, která nabízejí 
stabilní vysoký výkon a možnost plné integrace funkcí dálkového 
ovládání, přičemž mají dlouhé servisní intervaly a nízké náklady 
na provoz.

Odsávání plynů z vakuových komor - Díky vysoké 
rychlosti čerpání, schopnosti pracovat v rychlých cyklech a 
vysoké hodnotě konečného vakua jsou vývěvy GXS optimální 
volbou pro rychlé odsávání vzduchu ze systémů pro zajišťování 
nákladů a veškerých typů vakuových testovacích komor.

Vakuové balení - Vzhledem ke svému nehlučnému provozu, 
kompaktní velikosti a nízkým nákladům na provoz jsou vývěvy 
GXS velmi vhodné také pro použití v systémech se střední úrovní 
vakua, jako jsou například balicí a laboratorní systémy a zařízení 
pro domácnost.

Ať už jsou vaše požadavky jakékoli, můžete si být jisti, že u společnosti Edwards najdete to správné integrované systémové 
řešení či vývěvu GXS i profesionální odborný servis.
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Vlastnosti a výhody

Spolehlivý výkon a nejvyšší rychlost čerpání v dané třídě  

Suché vývěvy GXS nabízejí prvotřídní výkon suchého čerpání. Konstrukce s rovnoběžnými kuželovými šrouby 
umožňuje dosažení vynikajících rychlostí vyčerpávání a vyspělý systém řízení odvodu tepla zajišťuje maximální 
výkon a životnost vývěvy. Vývěvy GXS dosahují nejvyšší rychlosti čerpání při tlaku méně než 1 mbar ze všech vývěv 
téže třídy se srovnatelnou špičkovou rychlostí. Díky tomu poskytují spolehlivý a konzistentní výkon suchého čerpání 
zpravidla až po úroveň konečného vakua 5 x 10-4 mbar.

Vysoký výkon a spolehlivost i v těch nejnáročnějších podmínkách 

Vývěvy GXS využívají řadu vyspělých technologií, jež zaručují jejich mimořádně spolehlivý a konzistentní provoz 
i ve skutečně náročných podmínkách průmyslové výroby. Za svou spolehlivost vděčí vyspělé technologii ložisek, 
integrovanému automatickému řízení odvodu tepla, osvědčeným systémům těsnění hřídele, použití maziv s 
dlouhou životností, zabudovaným inteligentním funkcím a chlazení motorů a elektronických systémů vodou. K 
dispozici je také ucelená řada variant pro vnitřní použití a příslušenství pro venkovní použití, díky nimž lze vývěvy 
GXS přizpůsobit různým způsobům použití.

Integrované inteligentní řídicí prvky pro snadné ovládání 

Vývěvy GXS jsou inteligentní zařízení s plně přístupným integrovaným řídicím systémem, pomocí něhož lze 
naprogramovat automatické spouštění a vypínání a také samočištění s použitím rozpouštědla nebo plynu. Vývěva 
tak zůstává v optimálním provozním stavu, ať se používá pro jakkoli obtížné úkoly. Vestavěná funkce PID-regulace 
tlaku upravuje čerpací rychlost vývěvy a zajišťuje tak regulaci procesního tlaku bez nutnosti použití přídavného 
řídicího hardwaru. Integrované inteligentní funkce dokážou plně nahradit externí řídicí zařízení, která by jinak bylo 
nutné pořídit. Ušetříte tak i více než 5 000 eur. 

Rozumná počáteční investice a nízké provozní náklady 

Díky svým vysoce účinným vodou chlazeným motorům, pohonům s integrovanými frekvenčními měniči a těsněními 
zaručujícími nízké tření patří vývěvy GXS k nejúspornějším zařízením ve své třídě, a to jak z hlediska spotřeby 
energie, tak provozních médií. V některých případech spotřebují až o 48 % méně energie než srovnatelné 
vývěvy. Také náklady na jejich instalaci jsou poměrně nízké, protože jsou vybaveny integrovanými řídicími prvky 
a komunikačními protokoly, a tudíž nevyžadují připojení přídavných jednotek ani řídicího hardwaru. Stačí je 
jednoduše zapojit a práce může začít.

Použitím trvanlivého převodového oleje, který nepodléhá oxidaci, inteligentnímu programování a optimalizované 
šroubové konstrukci lze dosáhnout až pětiletého servisního intervalu a téměř bezúdržbového provozu. To dlouhodobě 
snižuje celkové náklady na provoz.  

Energeticky úsporný provoz šetrný k životnímu prostředí 

Vyspělá konstrukce šroubového rotoru vývěv Edwards zaručuje mimořádně plynulý a tichý chod – hlučnost 
nedosahuje ani 64 dB (A), což je o 12 dB (A) méně než u ostatních suchých vývěv podobných rozměrů.  

Suché vývěvy GXS jsou konstruovány tak, aby jejich provoz měl minimální dopad na životní prostředí. Mají nízkou 
spotřebu energie, již lze ještě snížit, když se ve chvíli, kdy se nepoužívají, přepnou do pohotovostního režimu 
(ekologický režim), v němž využívají méně energie a méně proplachovacího plynu. Díky vyspělému systému 
převodového oleje, který nepodléhá oxidaci, nevyžadují použití uhlovodíkových olejů. Použitý olej je možné 
odčerpat a stoprocentně recyklovat.  

Snadno zapojitelná kompaktní zařízení s jednoduchou instalací  

Vývěvy lze na vysokozdvižném vozíku velmi snadno přepravit do montážní polohy a poté připojit k procesním 
potrubím a napájecímu vedení pomocí sdružených spojek a konektorů, které jsou součástí dodávky. Připojená 
vývěva se uvede do provozu jediným stisknutím tlačítka. Díky jednoduchému zapojení a sériovému a síťovému 
komunikačnímu rozhraní, které je součástí standardní výbavy všech modelů, lze vývěvy GXS velice snadno propojit 
s ostatními systémy zákazníka. 
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Pokroková technologie šroubových vývěv GXS

Pokročilá konstrukce těsnění hřídele
•	 Bezdotyková	těsnění	s	dlouhou	životností,	která	jsou	provedena	jako	celistvá	labyrintová	těsnění	

zabraňující	průsakům	oleje,	zajišťují	vysoce	účinné	utěsnění	hřídele
•	 Díky	kombinaci	se	systémem	proplachu	těsnění	o	výkonu	šest	litrů	za	minutu	je	převodovka	

chráněna	před	znečištěním	a	do	vakuového	prostoru	nemůže	vnikat	olej

Ložiska a mazání
•	 Mazání	ozubených	kol	olejem	odstraňuje	potřebu	doplňování	mazacího	tuku	v	rámci	pravidelné	údržby
•	 Díky	technicky	vyspělým,	vysoce	kvalitním	ložiskům	a	použití	speciálního	oleje	s	nízkým	tlakem	výparů	

je	vývěva	všestranně	použitelná	a	má	výrazně	prodlouženou	provozní	životnost

Oboustranné uložení hřídele
•	 Konstrukce	bez	letmo	uložených	úseků	hřídele	zajišťuje	bezpečné	podepření	rotoru	s	mimořádně	

nízkým	chvěním	a	zvýšenou	spolehlivostí	při	rozběhu,	zejména	při	náročných	procesních	podmínkách
•	 Zlepšená	odolnost	proti	účinkům	kapalin	a	prachových	částic.	Provedené	testy	prokázaly	schopnost	

snášet	vodní	kal	v	množství	pěti	litrů	a	jemný	prachový	kal	v	množství	jednoho	kilogramu.

Plně využitelný inteligentní integrovaný 
ovládací panel
•	 Indikátor	režimu	chodu	a	chybového	stavu	ovládaný	

softwarovými	tlačítky	
•	 Možnost	spuštění	okamžitě	po	zapojení
•	 Inteligentní	programování	automatického	spouštění	

a	vypínání,	úsporného	provozu,	ekologického	
režimu	(AUC)	a	možností	samočištění

•	 Funkce	dálkového	ovládání	a	kontroly	
prostřednictvím	sériového	a	ethernetového	
rozhraní	(včetně	sběrnice	Profibus,	jednoduchého	
textového	řídicího	protokolu	a	možností	
odděleného	nastavení	pevně	připojených	vstupů/
výstupů)	

•	 Volitelný	zobrazovací	terminál	vývěvy	(PDT)	pro	
snazší	diagnostiku	a	konfiguraci

Vyspělá konstrukce čerpacího mechanismu
•	 Zdokonalená	konstrukce	rotoru	šroubového	typu	zajišťuje	plynulé,	postupné	stlačování	média	ve	

směru	délky	rotoru,	čímž	se	zlepšuje	tepelná	regulace	a	optimalizuje	průběh	čerpání	při	všech	
vstupních	tlacích

•	 Integrovaný	systém	řízení	odvodu	tepla	a	jedinečné	konstrukční	uspořádání	rotoru	a	statoru	
umožňují	čerpání	plynného	argonu	při	plné	koncentraci

•	 Pokročilé	obráběcí	postupy	a	vyspělé	konstrukční	prvky	odstraňují	potřebu	dodatečné	povrchové	
úpravy	rotoru	a	umožňují	dosažení	vynikající	konečné	úrovně	vakua

•	 Zdokonalená	konstrukce	vývěvy	i	technologie	její	výroby	přispívají	k	nízkému	chvění	a	mimořádně	
tichému	chodu	i	bez	použití	tlumiče	hluku

Příslušenství umožňující dosažení 
zvýšené spolehlivosti
•	 K	dispozici	je	vysokoprůtokové	vstupní	

proplachovací	příslušenství,	které	usnadňuje	
odvádění	prachových	částic	z	čerpacího	
mechanismu

•	 Příslušenství	pro	proplachování	rozpouštědlem	
umožňující	místní	čištění	a	odstraňování	látek	
ulpělých	na	čerpacím	mechanismu

•	 Příslušenství	pro	vstřikování	rozpouštědla	určené	k	
použití	během	procesu	vytváření	vakua

•	 Všechny	součásti	příslušenství	lze	ovládat	
prostřednictvím	vyspělého	řídicího	systému	vývěvy,	
který	může	být	doplněn	ručním	zobrazovacím	
terminálem	vývěvy	(PDT)
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Motor a pohon nejvyšší světové technické 
úrovně
•	 Mimořádně	účinné	motory	s	elektronickou	regulací	

poskytují	maximální	hnací	moment	a	výkon	i	v	
nejnáročnějších	provozních	podmínkách

•	 Hermeticky	utěsněný	motor	vylučuje	možnost	
úniků	oleje	a	zvyšuje	spolehlivost	vývěvy

•	 Vodou	chlazené	motory	a	pohony	zvyšují	
spolehlivost	a	prodlužují	životnost	vývěvy	a	
současně	snižují	náklady	na	její	provoz	a	údržbu
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Posilovací mechanismus Rootsova typu
•	 Vysoce	účinné	konstrukční	provedení	posilovací	

vývěvy
•	 Optimalizován	pro	dosažení	maximálního	výkonu	

při	automatickém	řízení	odvodu	tepla
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Posilovací vývěva GXS
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Technické údaje – GXS160 a GXS250
Unit GXS160 GXS160/1750 GXS250 GXS250/2600 GXS450 GXS450/2600 GXS450/4200 GXS750 GXS750/2600 GXS750/4200

Špičkové otáčky čerpání m3/hr (cfm) 160 (94) 1200 (706) 250 (147) 1900 (1118) 450 (265) 2200 (1295) 3026 (1781) 740 (436) 2300 (1354) 3450 (2031)
Vysoký konečný tlak (bez proplachu) mbar (Torr) 7x10-3 (5,3x10-3) 7x10-4 (5,3x10-4) 4x10-3 (3,0x10-3) 5x10-4 (3,8x10-4) 5x10-3 (3,8x10-3) 5x10-4 (3,8x10-4) 3x10-3 (2,3x10-3) 5x10-4 (3,8x10-4)

Maximální výkon 
motoru

Při konečném tlaku kW (hp) 3,8 (5,1) 5,1 (6,8) 4,0 (5,4) 5,3 (7,1) 7,2 (9,6) 8,8 (11,8) 9,4 (12,6) 10,0 (13,4) 11,1 (14,9) 11,5 (15,4)
Při maximálním zatížení kW (hp) 5,0 (6,7) 7,4 (9,9) 9,0 (12,1) 9,7 (13,0) 17,3 (23,2) 20,0 (26,8) 21,1 (28,3) 37,0 (49,6) 40,0 (53,6) 40,0 (53,6)

Elektrický
Možnosti napájení

Vysoké napětí 380-460V 3Ø 50/60Hz 380-460V 3Ø 50/60Hz 380-460V 3Ø 50/60Hz 380-460V 3Ø 50/60Hz
Nízké napětí 200-230V 3Ø 50/60Hz 200-230V 3Ø 50/60Hz 200-230V 3Ø 50/60Hz 200-230V 3Ø 50/60Hz

Zapojení
Vysoké napětí

Harting Han K 4/4-F Harting Han K 4/4-F Harting Han K 
4/4-F Harting Han 100A-F

Harting Han 100A-F
Nízké napětí Harting Han 200A-F

Spojky
Vstup ISO63 ISO100 ISO63 ISO160 ISO100 ISO160 ISO100 ISO160
Výstup NW40 NW40 NW50 NW50

Chladicí kapalina

Přívodní tlak (max) bar (psig) 6,9 (100) 6,9 (100) 6,9 (100) 6,9 (100)
Minimální rozdíl tlaku 
mezi vstupm a výstupem 
chladícího oběhu

bar (psig) 1,0 (14,7) 1,0 (14,7) 1 (15) 1,5 (22) 2 (29) 2,5 (36)

Průtok při minimálním 
diferenčním tlaku l/min (gal/min) 4,0 (1,1) 7,0 (1,9) 4,0 (1,1) 7,0 (1,9) 6 (1,6) 12 (3,2) 10 (2,6) 12 (3,2)

Teplota °C (°F) 5-40 (41-104) Všechny varianty 5-40 (41-104) Všechny varianty 5-40 (41-104) Všechny varianty
5-40 (41-104) Vysokonapěťové varianty
5-30 (41-86) Nízkonapěťové varianty

Připojení 3/8" BSP Male (G 3/8”) 3/8" BSP Male (G 3/8”) 3/8" BSP Male (G 3/8”) 3/8" BSP Male (G 3/8”)

Proplachovací plyn*

Tlak bar (psig) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100)
Lehké čištění sl/min 12 12 12 12
Střední čištění sl/min 18-52 18-52 18-146 18-146
Připojení Swagelok® Ø ¼” tube with olive Swagelok® Ø ¼” tube with olive Swagelok® Ø ¼” tube with olive Swagelok® Ø ¼” tube with olive

Čištění vysokým 
průtokem/ 
Proplach 
rozpouštědlem

Přívodní tlak bar (psig) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100)
Control valve connection Swagelok® Ø 3/8" tube with olive Swagelok® Ø 3/8" tube with olive Swagelok® Ø 3/8" tube with olive Swagelok® Ø 3/8" tube with olive
Připojení filtru ½" NPT Male ½" NPT Male ½" NPT Female ½" NPT Female
Připojení rozpouštědla 3/8" BSP Male (G 3/8") 3/8" BSP Male (G 3/8") 3/8" BSP Male (G 3/8") 3/8" BSP Male (G 3/8")

Hmotnost Kg (lbs) 305 (672) 475 (1047) 305 (672) 515 (1035) 640 (1411) 860 (1996) 868 (1914) 640 (1411) 908 (2002) 953 (2101)
Hlučnost (při použití vhodného výstupního 
vedení) dB(A) <64 <64 <64 <70

Provozní teplota °C (°F) 5-40 (41-104) 5-40 (41-104) 5-40 (41-104) 5-40 (41-104)
Tlak ve výstupu (MAX) mbar (psia) 1400 (20) 1400 (20) 1400 (20) 1400 (20)
Charakteristika IP Standard 31 31 31 31

Mazání
Typ PFPE Drynert® 25/6 PFPE Drynert® 25/6 PFPE Drynert® 25/6 PFPE Drynert® 25/6
Množství l (gal) 0,7 (0,2) 1,4 (0,4) 0,7 (0,2) 1,4 (0,4) 1,8 (0,5) 2,5 (0,7) 3,6 (1,0) 2,4 (0,6) 3,1 (0,8) 4,2 (1,1)

Monitoring a 
regulace

Standard
Regulace Front panel "Dashboard" 

Serial - RS232
Front panel "Dashboard" 

Serial - RS232
Front panel "Dashboard" 

Serial - RS232
Front panel "Dashboard" 

Serial - RS232
Monitoring Ethernet Webserver Ethernet Webserver Ethernet Webserver Ethernet Webserver

Voliteně

Regulace Parallel - MCM MicroTIM Parallel - MCM MicroTIM Parallel - MCM MicroTIM Parallel - MCM MicroTIM
Regulace a 
Monitoring

Profibus DP 
Pump Display Terminal (PDT)

Profibus DP 
Pump Display Terminal (PDT)

Profibus DP 
Pump Display Terminal (PDT)

Profibus DP 
Pump Display Terminal (PDT)

Monitoring FabWorks® FabWorks® FabWorks® FabWorks®

*kombinace vývěv Nízké provozní 
zatížení Pouze proplach těsnění hřídele Pouze proplach těsnění hřídele Pouze proplach těsnění hřídele a proplach při vysokém 

podtlaku
Pouze proplach těsnění hřídele a proplach při vysokém 

podtlaku

Střední provozní 
zatížení

Proplach těsnění hřídele, proplach 
silným podtlakem, proplach vstupu, 
proměnný přívod balastního plynu a 
proplach výfuku (se snímačem tlaku 

ve výfuku)

Proplach těsnění hřídele, proplach 
silným podtlakem, proplach vstupu, 
proměnný přívod balastního plynu a 
proplach výfuku (se snímačem tlaku 

ve výfuku)

Proplach těsnění hřídele, proplach silným podtlakem, 
proplach vstupu, proměnný přívod balastního plynu a 

proplach výfuku (se snímačem tlaku ve výfuku)

Proplach těsnění hřídele, proplach silným podtlakem, 
proplach vstupu, proměnný přívod balastního plynu a 

proplach výfuku (se snímačem tlaku ve výfuku)

Střední provozní 
zatížení +

Jako střední provozní zatížení + 
vysokoprůtokový proplach plynem / 

proplach rozpouštědlem

Jako střední provozní zatížení + 
vysokoprůtokový proplach plynem / 

proplach rozpouštědlem

Jako střední provozní zatížení + vysokoprůtokový 
proplach plynem / proplach rozpouštědlem

Jako střední provozní zatížení + vysokoprůtokový 
proplach plynem / proplach rozpouštědlem

* Informace o inertním plynu 
Nízké provozní zatížení: pouze proplach těsnění hřídele
Střední provozní zatížení: proplach těsnění hřídele, proplach vstupu, proměnný přívod balastního plynu a proplach výfuku (s výfukovým tlakovým spínačem)
Zvýšené střední provozní zatížení: jako střední provozní zatížení, navíc vysokoprůtokový proplach plynem / proplach rozpouštědlem
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Unit GXS160 GXS160/1750 GXS250 GXS250/2600 GXS450 GXS450/2600 GXS450/4200 GXS750 GXS750/2600 GXS750/4200
Špičkové otáčky čerpání m3/hr (cfm) 160 (94) 1200 (706) 250 (147) 1900 (1118) 450 (265) 2200 (1295) 3026 (1781) 740 (436) 2300 (1354) 3450 (2031)
Vysoký konečný tlak (bez proplachu) mbar (Torr) 7x10-3 (5,3x10-3) 7x10-4 (5,3x10-4) 4x10-3 (3,0x10-3) 5x10-4 (3,8x10-4) 5x10-3 (3,8x10-3) 5x10-4 (3,8x10-4) 3x10-3 (2,3x10-3) 5x10-4 (3,8x10-4)

Maximální výkon 
motoru

Při konečném tlaku kW (hp) 3,8 (5,1) 5,1 (6,8) 4,0 (5,4) 5,3 (7,1) 7,2 (9,6) 8,8 (11,8) 9,4 (12,6) 10,0 (13,4) 11,1 (14,9) 11,5 (15,4)
Při maximálním zatížení kW (hp) 5,0 (6,7) 7,4 (9,9) 9,0 (12,1) 9,7 (13,0) 17,3 (23,2) 20,0 (26,8) 21,1 (28,3) 37,0 (49,6) 40,0 (53,6) 40,0 (53,6)

Elektrický
Možnosti napájení

Vysoké napětí 380-460V 3Ø 50/60Hz 380-460V 3Ø 50/60Hz 380-460V 3Ø 50/60Hz 380-460V 3Ø 50/60Hz
Nízké napětí 200-230V 3Ø 50/60Hz 200-230V 3Ø 50/60Hz 200-230V 3Ø 50/60Hz 200-230V 3Ø 50/60Hz

Zapojení
Vysoké napětí

Harting Han K 4/4-F Harting Han K 4/4-F Harting Han K 
4/4-F Harting Han 100A-F

Harting Han 100A-F
Nízké napětí Harting Han 200A-F

Spojky
Vstup ISO63 ISO100 ISO63 ISO160 ISO100 ISO160 ISO100 ISO160
Výstup NW40 NW40 NW50 NW50

Chladicí kapalina

Přívodní tlak (max) bar (psig) 6,9 (100) 6,9 (100) 6,9 (100) 6,9 (100)
Minimální rozdíl tlaku 
mezi vstupm a výstupem 
chladícího oběhu

bar (psig) 1,0 (14,7) 1,0 (14,7) 1 (15) 1,5 (22) 2 (29) 2,5 (36)

Průtok při minimálním 
diferenčním tlaku l/min (gal/min) 4,0 (1,1) 7,0 (1,9) 4,0 (1,1) 7,0 (1,9) 6 (1,6) 12 (3,2) 10 (2,6) 12 (3,2)

Teplota °C (°F) 5-40 (41-104) Všechny varianty 5-40 (41-104) Všechny varianty 5-40 (41-104) Všechny varianty
5-40 (41-104) Vysokonapěťové varianty
5-30 (41-86) Nízkonapěťové varianty

Připojení 3/8" BSP Male (G 3/8”) 3/8" BSP Male (G 3/8”) 3/8" BSP Male (G 3/8”) 3/8" BSP Male (G 3/8”)

Proplachovací plyn*

Tlak bar (psig) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100)
Lehké čištění sl/min 12 12 12 12
Střední čištění sl/min 18-52 18-52 18-146 18-146
Připojení Swagelok® Ø ¼” tube with olive Swagelok® Ø ¼” tube with olive Swagelok® Ø ¼” tube with olive Swagelok® Ø ¼” tube with olive

Čištění vysokým 
průtokem/ 
Proplach 
rozpouštědlem

Přívodní tlak bar (psig) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100) 2,5-6,9 (36-100)
Control valve connection Swagelok® Ø 3/8" tube with olive Swagelok® Ø 3/8" tube with olive Swagelok® Ø 3/8" tube with olive Swagelok® Ø 3/8" tube with olive
Připojení filtru ½" NPT Male ½" NPT Male ½" NPT Female ½" NPT Female
Připojení rozpouštědla 3/8" BSP Male (G 3/8") 3/8" BSP Male (G 3/8") 3/8" BSP Male (G 3/8") 3/8" BSP Male (G 3/8")

Hmotnost Kg (lbs) 305 (672) 475 (1047) 305 (672) 515 (1035) 640 (1411) 860 (1996) 868 (1914) 640 (1411) 908 (2002) 953 (2101)
Hlučnost (při použití vhodného výstupního 
vedení) dB(A) <64 <64 <64 <70

Provozní teplota °C (°F) 5-40 (41-104) 5-40 (41-104) 5-40 (41-104) 5-40 (41-104)
Tlak ve výstupu (MAX) mbar (psia) 1400 (20) 1400 (20) 1400 (20) 1400 (20)
Charakteristika IP Standard 31 31 31 31

Mazání
Typ PFPE Drynert® 25/6 PFPE Drynert® 25/6 PFPE Drynert® 25/6 PFPE Drynert® 25/6
Množství l (gal) 0,7 (0,2) 1,4 (0,4) 0,7 (0,2) 1,4 (0,4) 1,8 (0,5) 2,5 (0,7) 3,6 (1,0) 2,4 (0,6) 3,1 (0,8) 4,2 (1,1)

Monitoring a 
regulace

Standard
Regulace Front panel "Dashboard" 

Serial - RS232
Front panel "Dashboard" 

Serial - RS232
Front panel "Dashboard" 

Serial - RS232
Front panel "Dashboard" 

Serial - RS232
Monitoring Ethernet Webserver Ethernet Webserver Ethernet Webserver Ethernet Webserver

Voliteně

Regulace Parallel - MCM MicroTIM Parallel - MCM MicroTIM Parallel - MCM MicroTIM Parallel - MCM MicroTIM
Regulace a 
Monitoring

Profibus DP 
Pump Display Terminal (PDT)

Profibus DP 
Pump Display Terminal (PDT)

Profibus DP 
Pump Display Terminal (PDT)

Profibus DP 
Pump Display Terminal (PDT)

Monitoring FabWorks® FabWorks® FabWorks® FabWorks®

*kombinace vývěv Nízké provozní 
zatížení Pouze proplach těsnění hřídele Pouze proplach těsnění hřídele Pouze proplach těsnění hřídele a proplach při vysokém 

podtlaku
Pouze proplach těsnění hřídele a proplach při vysokém 

podtlaku

Střední provozní 
zatížení

Proplach těsnění hřídele, proplach 
silným podtlakem, proplach vstupu, 
proměnný přívod balastního plynu a 
proplach výfuku (se snímačem tlaku 

ve výfuku)

Proplach těsnění hřídele, proplach 
silným podtlakem, proplach vstupu, 
proměnný přívod balastního plynu a 
proplach výfuku (se snímačem tlaku 

ve výfuku)

Proplach těsnění hřídele, proplach silným podtlakem, 
proplach vstupu, proměnný přívod balastního plynu a 

proplach výfuku (se snímačem tlaku ve výfuku)

Proplach těsnění hřídele, proplach silným podtlakem, 
proplach vstupu, proměnný přívod balastního plynu a 

proplach výfuku (se snímačem tlaku ve výfuku)

Střední provozní 
zatížení +

Jako střední provozní zatížení + 
vysokoprůtokový proplach plynem / 

proplach rozpouštědlem

Jako střední provozní zatížení + 
vysokoprůtokový proplach plynem / 

proplach rozpouštědlem

Jako střední provozní zatížení + vysokoprůtokový 
proplach plynem / proplach rozpouštědlem

Jako střední provozní zatížení + vysokoprůtokový 
proplach plynem / proplach rozpouštědlem

* Informace o inertním plynu 
Nízké provozní zatížení: pouze proplach těsnění hřídele
Střední provozní zatížení: proplach těsnění hřídele, proplach vstupu, proměnný přívod balastního plynu a proplach výfuku (s výfukovým tlakovým spínačem)
Zvýšené střední provozní zatížení: jako střední provozní zatížení, navíc vysokoprůtokový proplach plynem / proplach rozpouštědlem

Technické údaje - GXS450 a GXS750
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Poznámky:

1. xxxxxx označuje přístupové body  pro umístění 
vidlic vysokozdvižného / paletového vozíku

2. Vývěvy se dodávají buď s ližinami (výfuk s 
bočním výstupem) nebo s rejdovými kolečky 
(výfuk se zadním výstupem). Pro lepší 
srozumitelnost jsou vyobrazena obě provedení.

3. Vývěvy se dodávají buď pouze s bočním, nebo 
pouze se zadním výfukem; vyobrazena jsou 
obě provedení. U bočního výstupu výfuku může 
zákazník nastavovat jeho směr.

4. Zádržnými ústrojími pro případ zemětřesení 
jsou vybaveny pouze vývěvy v provedení s 
rejdovými kolečky.

5. Minimální servisní prostor potřebný pro přístup 
k přípojným místům na zadním panelu.

6. Příslušenství pro vysokoprůtokový proplach 
plynem / proplach rozpouštědlem je umístěno 
vně skříně vývěvy pouze u samostatných 
suchých vývěv. U kombinací suchých / 
posilovacích vývěv je umístěno uvnitř skříně.

A B C D E F G H J K L M

GXS160

195 
(7,68)

220 
(8,66)

285,9 
(11,26)

346,5 
(13,64)

879,5 
(34,63)

83 
(3,27)

209,4 
(8,24)

568 
(22,36)

150 
(5,9)

1092 
(42,99)

390 
(15,35)

250 
(9,84)

GXS250

GXS160/1750 311,6 
(12,27)

320,8 
(12,63)

853,8 
(33,61)

829,5 
(32,66) -

GXS250/2600

GXS450

258,5 
(10,18)

283,5 
(11,16)

394  
(15,51)

300  
(11,81)

871,6 
(34,31)

261,4 
(10,29)

717 
(28,23)

150 
(5,9)

1186 
(46,69)

517 
(20,35)

250 
(9,84)

GXS750 576,4  
(22,69)

413  
(16,23)

1133,6 
(44,63)

1622 
(63,86)

GXS450/2600 361,8  
(14,24)

332,3 
(13,08)

903,8 
(33,58)

1030,5 
(40,57) -

1186 
(46,69)GXS450/4200

GXS750/2600 657,2  
(25,87)

1052,8 
(41,45)

1622 
(63,86)GXS750/4200

Hlavní rozměry vývěvy: mm (palce) 

Rozměry
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Výkonové křivky

Křivky rychlostí čerpání platné pro vývěvy GXS160 a GXS250 Křivky rychlostí čerpání platné pro vývěvy 
 GXS160/1750 a GXS250/2600

Křivky rychlostí čerpání platné pro vývěvy GXS450 Křivky rychlostí čerpání platné pro vývěvy 
 GXS450/2600 a GXS450/4200

Křivky rychlostí čerpání platné pro vývěvy GXS750 Křivky rychlostí čerpání platné pro vývěvy 
 GXS750/2600 a GXS750/4200
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GXS750 Fast 
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POZNÁMKA: Uvedené výkonové křivky vycházejí z hodnot včetně proplachu.



Oblast použití
G průmyslové

Mechanismus vývěvy
S šroubový

Vývěvy/posilovací vývěvy
2 160 (7,5 kW)
5 160 (7,5 kW) / 1750 (5,5 kW)
7 250 (7,5 kW)
A 250 (7,5 kW) / 2600 (5,5 kW)
D 450 (11 kW)
F 450 (11 kW) / 2600 (7,5 kW)
G 450 (11 kW) / 4200 (7,5 kW)
L 750 (22 kW)
N 750 (22 kW) / 2600 (7,5 kW)
P 750 (22 kW) / 4200 (7,5 kW)

Mazání
1 PFPE (Drynert 25/6)

Elektrická část
2 Nízké napětí 200-230 V 3Ø 50/60 Hz
5  Vysoké napětí 380-460 V 3Ø 50/60 Hz

Instalace
0 Boční výfuk a ližiny
5 Zadní výfuk a rejdová kolečka

Proplachování vývěvy
0 Nízké provozní zatížení (SSP+HVP)
3 Střední provozní zatížení (SSP+HVP+Inlet+GB+Exh PM)
4 Střední provozní zatížení + vysokoprůtokový 
 proplach plynem / proplach rozpouštědlem

Informace o objednávání vývěv řady GXS

G S 0 0 0 0 0

Doporučené příslušenství:

Zobrazovací terminál vývěvy (PDT)* D37280700

 *Přístup k plnému rozsahu funkcí vývěv pro střední a zvýšené střední 
provozní zatížení vyžaduje připojení terminálu PDT

Volitelné příslušenství:

Kabel GXS pro připojení pomocného měřicího přístroje (0-10V) D37241017

Vstupní kabel GXS pro měření tlaku (4-20mA) D37241019

Mikroprocesorový řídicí modul MicroTIM D37360320

Sada konektorů pro mikroprocesorový řídicí modul MicroTIM** D37422802

Modul Profibus® D39753000
Kontrolní průtokový spínač přívodu chladicí vody A50783000
Volitelné průtokové spínače v okruhu proplachovacího plynu
  160 LD/MD/MD+, 250 LD/MD/MD+, 450 LD, 750 LD A50784000
  450 MD/MD+, 750 MD/MD+ A50785000
Drynert 25/6 fluid 1 kg (528 ml) H11312021
Drynert 25/6 fluid 5 kg (2646 ml) H11312025

  ** Nutné zabudovat kabel rozhraní

SSP = pouze proplach těsnění hřídele,  
HVP = proplach při vysokém podtlaku
Inlet = proplach vstupu,  
GB = přívod balastního plynu, 
Exh PM = monitor tlaku ve výfuku + proplach
Varianty GXS450 a GXS750 pro střední provozní zatížení (MD) 
vyžadují použití volitelného zobrazovacího terminálu vývěvy.
Všechny varianty vývěvy určené pro střední provozní 
zatížení + vysokoprůtokový proplach plynem / proplach 
rozpouštědlem (MD+) vyžadují použití volitelného 
zobrazovacího terminálu vývěvy.
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Chlazení
0 Standardní TMS

Souhrnné kontaktní údaje
EUROPE
UK Crawley +44 1293 528844 
UK Local Rate (UK only) 08459 212223 
Belgium Brussels +32 2 300 0730 
France Paris +33 1 4121 1256 
Germany Munich 0800 000 1456 
Italy Milan +39 02 48 4471

USA
Toll free (USA only) +1 800 848 9800

BRAZIL 
Sao Paulo +55 11 3952 5000

ISRAEL
Qiryat-Gat +972 8 681 0633

ASIA PACIFIC
China (Toll Free) 400 111 9618 
India, Pune +91 20 4075 2222 
Japan, Yachiyo +81 47 458 8831 
Korea, Bundang +82 31 716 7070 
Singapore +65 6546 8408 
Taiwan R.O.C. Jhunan Town +886 3758 1000

info@edwardsvacuum.com




