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En lönsam investering

“ Vi har som mål att varje större 
investering skall vara återbetald 
inom 18 – 24 månader. Med denna 
satsning kan vi själva producera 
vårt behov av kvävgas till en 
bråkdel av kostnaden och utan risk 
för produktionsbortfall.” 

James Sweeting – Direktör, Lincoln & York, kaffeproducent, United Kingdom 



Kvävgas i din produktion 

Hur mycket förlitar du dig på kvävgas? Det är en viktig beståndsdel 
i produktionen inom en lång rad verksamhetsområden, från 
livsmedel och bearbetning av metaller, plaster och kompositer 
till läkemedel och elektronikindustrin. 
Kvävgas är också en betydande del av kostnaden. Idag finns ett 
nytt tankesätt kring kvävgas – som en källa till ökad produktivitet, 
hållbarhet och framför allt, lönsamhet.
Kontinuerlig tillgång, högsta till-
förlitlighet, konkurrenskraftiga fördelar 
När du byter till en gasgenerator från 
Granzow kan du alltid förvänta dig 
återbetalning inom sex till 24 månader, 
beroende på hur ert nuvarande 
arrangemang och förbrukning ser ut. 
Du investerar också i kvalitet genom att 
NITROSource producerar den kvävgas din 
produktion behöver när du behöver det. Du 
får garanterad kvalitet och rätt flöde till ett 
stabilt tryck.

Tillförlitlig innovation 
Med mer än 20 års erfarenhet av 
marknaden och över 50 000 installerade 
enheter världen över gör Parker till 
förstahandsvalet för en innovativ och 
tillförlitlig gasgenereringsteknologi.

Lägsta totala livscykelkostnad 
Med en unik konstruktion och en avancerad 
energibesparingsteknik (EST), behöver 
den marknadsledande NITROSource-
generatorn en mindre mängd tryckluft 
för att producera mer kvävgas än andra 
generatorer, vilket resulterar i reducerad 
energiförbrukning. 
Tillsammans med låga servicekostnader 
och längre livslängd, är detta den mest 
kostnadseffektiva kvävgasförsörjningen 
på marknaden. Betydligt mer prisvärd än 
traditionella leveranssätt. NITROSource 
ger dig stora besparingar under hela sin 
livslängd.



Modulär design möjliggör 
en utbyggnad av systemet. 
Kompakt design ger maximal 
flexibilitet och ett optimalt 
utnyttjande av fabriksytorna.

Unik energibesparingsteknologi 
(EST): Exakt anpassning av 
tryckluftsflödet till producerat 
kvävgasflöde och renhetsgrad, 
för lägsta energiförbrukning.

PSA-teknologi  
marknadens bästa 
kolmolekylärsikt –  
konstruerad för minst 10 års 
drift.

Användarvänlig 
kontrollpanel med bl.a. 
massflödeskontroll, alarm 
och energibesparings- 
funktioner.

Som ett resultat av Parkers målmedvetna 
forsknings- och utvecklingsarbete kan 
Granzow nu presentera NITROSource.
En ny ny serie kvävgasgeneratorer 
med smarta tekniska lösningar, unik 
teknologi och med  utrymmesbesparande 
konstruktion. NITROSource är 
konstruerad för att vara mer effektiv för 
användarna. Kort sagt, rakt igenom bättre!

NITROSource erbjuder ett antal avgörande 
fördelar gentemot levererad gas såväl 
som mot traditionella generatorer. Så 
när du överväger egenproducerad gas, är 
NITROSource måttstocken för maximal 
prestanda och och lägsta livscykelkostnad.

Högsta effektivitet och högsta volymflöde 
av kvävgas 
Utvecklad genom omfattande forskning 
får du den senaste flödestekniken, de 
bästa materialen och styrsystemen. 
NITROSource är marknadens bästa 
kvävgasgenerator med högst effektivitet, 
lägst förbrukning av tryckluft och därför 
lägst kostnad per producerad m³ kvävgas.

Kolmolekylärsikt – Carbon Molecular 
Sieve (CMS) 
NITROSource använder marknadens 
slitstarkaste och mest effektiva CMS 
– materialet som avlägsnar syret från 
tryckluftsflödet. Detta är generatorns 
”motor” och en av källorna till generatorns 
värdefulla prestandafördelar: mer 
gas för mindre tryckluft ger minskad 
energiförbrukning; mycket lång livslängd  
sparar pengar på utbyteskomponenter; 
mindre CMS per producerad mängd gas 
möjliggör en kompaktare enhet.

Avancerad teknologi 
med marknadens bästa 
prestanda



Möter och överträffar säkerhetskraven 
ställda av livsmedels- och läkemedels-
industrin 
Testad och godkänd av oberoende tredje 
part UKAS (Brittiskt ackrediteringsorgan), 
erbjuder NITROSource ett totalt upp-
fyllande av riktlinjerna för livsmedels- och 
läkemedelsapplikationer.

−  Producera läkemedels- och   
 livsmedelsklassad kvävgas enligt  
 europeisk standard (E941).

−  Tillverkad av material som är säkert  
 för kontakt med läkemedels- och   
 livsmedelsprodukter, i linje med USAs  
 Food & Drug Administration Artikel 21  
 (FDA Article 21).

Unik teknik för energibesparing (EST) 
Reducerar kraftigt tryckluftsförbrukningen 
genom att garantera att tryckluftsflödet 
alltid anpassas till kvävgasvolymen och 
renhetsgraden.

Utbyggbar 
Undvik onödiga investeringar när 
kapaciteten behöver ökas. Som ett 
utbyggbart system, kan NITROSource 
anpassas exakt för det aktuella behovet 
och enkelt utökas med fler generatorer – 
om och när behovet ökar.  

Fjärrövervakning 
Med MODBUS, kan en enskild eller flera 
generatorer anslutas till ett övergripande 
styrsystem. MODBUS är tillgängligt som 
standard genom en integrerad anslutning på 
NITROSource. 

Kontrollsystem för gaskvalitet 
Konstruerad med fem huvudkomponenter 
garanterar NITROSource alltid rätt 
gaskvalitet. 

–  Massflödesstyrning – oavsett vad som  
 sker nedströms kommer generatorn  
 att  fortsätta att leverera korrekt inställt  
 tryck och flöde, eliminerar risken att   
 flödet eller renheten inte möter   
 generatorns specifikation.

 − Integrerad syrgasanalysator mäter 
syrehalten kontinuerligt i den 
producerade kvävgasen, garanterar att 
nivån ligger inom inställda värden och 
att rätt renhet på gasen levereras. 

 −  ” Off-Gas By-Pass” – säkerställer 
att rätt renhet alltid levereras till din 
applikation. Vid uppstart eller vid fel 
ventileras kvävgas som inte ligger 
inom specifikationen automatiskt ut till 
atmosfär. 

 −  Reglering av in- och utloppstryck 
garanterar rätt tryck för ingående 
tryckluft och utgående kvävgas, säkrar 
maximal drifteffektivitet samt skyddar 
både utrustning och produkter från 
potentiella skador eller kasseringar.

 − Ändamålsenligt konstruerat styrsystem 
– säkrar rätt kvalitet, tryck och   
kvävgasflöde, genom 100 % kontroll 
av alla viktiga generatorfunktioner, 
inklusive ekonomistyrning, övervakning 
och larm.

Integrerad syrgasanalysator 
– Kontinuerlig övervakning 
säkerställer rätt gaskvalitet  
(renhet)
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Dolda kostnader

Den mest ekonomiska 
produktionen av kvävgas
Med traditionella sätt att leverera gas, är användaren 
bunden till ett flertal kostnader som t.ex. hyra av 
högtrycksflaskor, transport, ADR-avgifter och 
administrativa kostnader som läggs till kostnaden för 
själva gasen. Flytande kväve förångas och ventileras ut 
i den omgivande atmosfären och med högtrycksflaskor 
returneras cirka 10 % i varje flaska till leverantören. 
Så när de verkliga kostnaderna tas med i beräkningen, 
ser man genast att gasgenerering med NITROSource 
är det mest ekonomiska alternativet – med ett positivt 
bidrag till ert resultat samt minimerasd intern 
arbetstid och administration.

Den verkliga kostnaden för traditionella gasleveranser

*baserat på ca. 10 m3/timme och 4 000 timmar/år med flaskor eller flaskpaket



Brytpunkten 
Med NITROSource kan du förvänta dig 
en återbetalningstid på 6 - 24 månader 
(beroende på överenskomna villkor 
för leverans och förbrukning). Efter en 
initial investering av en NITROSource 
kvävgasgenerator reduceras era 
kostnader för kvävgas dramatiskt medan 
kostnaden för traditionella inköp är 
konstanta eller fortsätter att öka år efter 
år.

Energibesparing 
Fullpackad med energieffektiv teknologi, 
förbrukar NITROSource mindre tryckluft 
och därigenom energi än traditionella 
generatorer – vilket ger betydande 
kostnadsbesparingar, så väl som större 
hållbarhet på sikt. 

Låga kostnader för service och underhåll  
Konstruerad runt Parkers högeffektiva och 
extremt slitstarka CMS (kolmolekylärsikt), 
behöver NITROSource, jämfört med andra 
gasgeneratorer, minimal service och 
utbyte av komponenter. Användandet av 
kvalitetskomponenter ger en avgörande 
kostnadsbesparing under generatorns 
livscykel.
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Ökad lönsamhet för 
producenter inom ett 
stort antal 
verksamhetsområden

NITROSource övervakas och styrs 
kontinuerlig av ett avancerat elektroniskt 
styrsystem,  konstruerat för att erbjuda en 
fullständig kontroll av samtliga funktioner. 
Systemet styr över en rad integrerade 
teknologier som tillsammans optimerar alla 
viktiga faktorer, inklusive ekonomi, kvalitet, 
tryck och flöde.

NITROSource är den enda generatorn som 
är utrustad med massflödesstyrning som 
standard. Detta för att säkra korrekt tryck 
och flöde, oavsett yttre faktorer. Gasens 
renhet mäts kontinuerligt av den integrerade 
syrgasanalysatorn. Kvävgas som inte möter 
specifikationen ventileras automatiskt bort 
från applikationen genom ”Off-Gas By-Pass-” 
ventilen.

NITROSource finns i nio olika storlekar 
som anpassas till er applikation.. Detta 
ger avsevärda besparingar och stärker 
lönsamheten vid varje process. Granzows 
kompetenta personal skräddarsyr och 
säkerställer en lösning som är 100% 
optimerad för dina behov. Med upp till två 
parallella energibesparingsfunktioner 
producerar du aldrig kvävgas du inte 
behöver.

Livsmedels- och läkemedelssäkerhet 
NITROSource har oberoende tredjeparts 
livsmedelssäkerhetsackreditering för full 
överensstämmelse med europeisk 
lagstiftning för livsmedels- och 
läkemedelsgaskvaliteter såväl som USA 
Food & Drug Administration (FDA) Article 
21. Detta gör det till ett perfekt val för 
livsmedel, drycker och läkemedels-
tillämpningar.

NITROSource är den ideala lösningen 
för tillverkare och leverantörer inom en 
lång rad olika industrier, från livsmedel 
till läkemedelsindustri, elektronik och 
materialprocess.

Som en permanent installerad lösning, 
ges en betydande minskning av risken 
för gaskontaminering – till skillnad från 
traditionella leveranser där användaren 
måste bryta det plomberade systemet 
för att ansluta och koppla ifrån flaskor 
och övrig utrustning.  



NITROSource är lämplig för 
tillverkare och producenter 
inom en lång rad industrier:

 − Livsmedelsproduktion, 
process, lagring och 
förpackning 
– snacks, mejerivaror, riven  
 ost, mjölkpulver, kaffe,   
 matoljor

 − Drycker och buteljering 
- juicer, vin, öl

 − Läkemedelsprodukter  
– primär- och    
  sekundärtillverkning,   
 centrallaboratorier, inert  
 lagring och förpackning 

 − Materialprocess 
– laserskärning,   
 värmebehandling och   
 komposittillverkning

 − Elektronik



Uppgradera din 
kvävgaskälla

Tillsammans med avancerade energieffektiva teknologier, 
Parkers och Granzows tekniska know-how och djupa 
förståelse för kundernas behov, sätter NITROSource en ny 
standard för gasgenerering: 
Energieffektivitet 
Reducerad trycklufts- och energi-
förbrukning, lägsta enhetskostnad  
för kvävgas. 

Lägre underhållskostnad 
Kolmolekylärsikt- (CMS) filtreringen 
levererar kvävgas med högre effektivitet, 
som i sin tur leder till en mycket lång 
livslängd och väsentliga besparingar på 
service och utbyteskomponenter. 

Uppfyller industrikrav 
Livsmedels- och läkemedelssäkerhet, i 
enlighet med europeisk författning och 
USA Food & Drug Administration 
(FDA Article 21).

Energibesparande teknologi 
Anpassar tryckluftsflödet efter 
kvävgasflödet och renhetsgraden, 
reducerar tryckluftsförbrukningen samt 
sparar energi och pengar. 
 
 

Utbyggbar 
Ger extra kapacitet vartefter behovet ökar. 

Kvalitetskontroll 
−  Massflödesstyrning – säkrar korrekt  
 inställt tryck och flöde.

−  Integrerad syrgasanalysator –   
 kontinuerlig mätning av gasens renhet.

−  ”Off-Gas By-Pass”-ventil – ventilerar  
 automatiskt bort gas som inte möter  
 specifikationen.

−  Tryckreglering på in- och utlopp –  
 förhindrar skador på generator eller  
 produktionsställe.

−  Elektroniskt styrsystem  
 – 100 % kontroll av alla viktiga   
 generatorfunktioner.

Fjärrövervakning 
Möjliggör anslutning till över-
gripande fastighetssystem och 
generatorstyrsystem.  



Erbjuder ökad effektivitet och prestanda, 
maximal hållbarhet och en renhetsgrad du 
kan lita på. NITROSource är det smartaste 
sättet att få tillgång till kvävgas. 
Och med marknadens pålitligaste kvävgas- 
generator på plats, kan du lugnt koncentrera 
dig på vad som är viktigt; skapa ett värde för 
dina kunder och bygga upp lönsamhet för ditt 
företag.

Hur kan NITROSource öka din lönsamhet? 
För ytterligare information eller ingående 
diskussion om dina specifika kvävgasbehov, 
kontakta GRANZOW AB.



Granzow AB
Malmagatan 3
745 37 Enköping
Telefon: 0171 - 47 80 00
www.granzow.se

Europa, Mellanöstern, 
Afrika
AE – Förenade Arabemiraten, 
Dubai 
Tel:  +971 4 8127100 
parker.me@parker.com

AT – Österrike, Wiener Neustadt 
Tel:  +43 (0)2622 23501-0 
parker.austria@parker.com

AT – Östeuropa, Wiener Neustadt  
Tel: +43 (0)2622 23501 900 
parker.easteurope@parker.com

AZ – Azerbaijan, Baku 
Tel: +994 50 2233 458 
parker.azerbaijan@parker.com

BE/LU – Belgien, Nivelles 
Tel: +32 (0)67 280 900 
parker.belgium@parker.com

BG – Bulgarien, Sofia 
Tel: +359 2 980 1344 
parker.bulgaria@parker.com

BY – Vitryssland, Minsk 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

CH – Schweiz, Etoy 
Tel: +41 (0)21 821 87 00  
parker.switzerland@parker.com

CN – Kina, Shanghai 
Tel: +86 21 2899 5000

CZ – Tjeckien, Klecany 
Tel: +420 284 083 111 
parker.czechrepublic@parker.com

DE – Tyskland, Kaarst 
Tel: +49 (0)2131 4016 0 
parker.germany@parker.com

DK – Danmark, Ballerup 
Tel: +45 43 56 04 00 
parker.denmark@parker.com

ES – Spanien, Madrid 
Tel: +34 902 330 001 
parker.spain@parker.com

FI – Finland, Vantaa 
Tel: +358 (0)20 753 2500 
parker.finland@parker.com

FR – Frankrike, Contamine s/Arve 
Tel: +33 (0)4 50 25 80 25 
parker.france@parker.com

GR – Grekland, Aten 
Tel: +30 210 933 6450 
parker.greece@parker.com

HU – Ungern, Budaörs 
Tel: +36 23 885 470 
parker.hungary@parker.com

IE – Irland, Dublin 
Tel: +353 (0)1 466 6370 
parker.ireland@parker.com

IL – Israel 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.israel@parker.com

IT – Italien, Corsico (MI) 
Tel: +39 02 45 19 21 
parker.italy@parker.com

KZ – Kazakstan, Almaty 
Tel: +7 7273 561 000 
parker.easteurope@parker.com

NL – Nederländerna, Oldenzaal 
Tel: +31 (0)541 585 000 
parker.nl@parker.com

NO – Norge, Asker 
Tel: +47 66 75 34 00 
parker.norway@parker.com

PL – Polen, Warszawa 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

PT – Portugal 
Tel: +351 22 999 7360 
parker.portugal@parker.com

RO – Rumänien, Bukarest 
Tel: +40 21 252 1382 
parker.romania@parker.com

RU – Ryssland, Moskva 
Tel: +7 495 645-2156 
parker.russia@parker.com

SE – Sverige, Spånga 
Tel: +46 (0)8 59 79 50 00 
parker.sweden@parker.com

SK – Slovakien, Banská Bystrica 
Tel: +421 484 162 252 
parker.slovakia@parker.com

SL – Slovenien, Novo Mesto 
Tel: +386 7 337 6650 
parker.slovenia@parker.com

TR – Turkiet, Istanbul 
Tel: +90 216 4997081 
parker.turkey@parker.com

UA – Ukraina, Kiev 
Tel: +48 (0)22 573 24 00 
parker.poland@parker.com

UK – Storbritannien, Warwick 
Tel: +44 (0)1926 317 878 
parker.uk@parker.com

ZA – Sydafrikanska  
Republiken, Kempton Park 
Tel: +27 (0)11 961 0700 
parker.southafrica@parker.com

Nordamerika
CA – Kanada, Milton, Ontario 
Tel: +1 905 693 3000

US – USA, Cleveland  
Tel: +1 216 896 3000

Asien och 
Stillahavsområdet
AU – Australien, Castle Hill 
Tel: +61 (0)2-9634 7777

HK – Hong Kong 
Tel: +852 2428 8008

IN – Indien, Mumbai 
Tel: +91 22 6513 7081-85

JP – Japan, Tokyo 
Tel: +81 (0)3 6408 3901

KR – Korea, Seoul 
Tel: +82 2 559 0400

MY – Malaysia, Shah Alam 
Tel: +60 3 7849 0800

NZ – Nya Zeeland, Mt Wellington 
Tel: +64 9 574 1744

SG – Singapore 
Tel: +65 6887 6300

TH – Thailand, Bangkok 
Tel: +662 186 7000

TW – Taiwan, Taipei 
Tel: +886 2 2298 8987

Sydamerika
AR – Argentina, Buenos Aires 
Tel:  +54 3327 44 4129

BR – Brasilien, Sao Jose dos 
Campos 
Tel: +55 800 727 5374

CL – Chile, Santiago 
Tel: +56 2 623 1216

MX – Mexico, Toluca 
Tel: +52 72 2275 4200
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Parker i världen

Europeiskt produktinformationscentrum

Gratis telefonnummer: 00 800 27 27 5374

(från AT, BE, CH, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, 

IE, IL, IS, IT, LU, MT, NL, NO, PL, PT, RU, SE, 

SK, UK, ZA)


