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Certifierad tryckluftsservice 

 En personlig serviceorganisation 
Granzow erbjuder en personlig serviceorganisation och vi 
har en bred kunskap inom tryckluftskvalitet. 
Genom vår engagerade personal erbjuder vi kunskap och 
utbildning för att stärka intresset och medvetenheten av 
din tryckluft hos dig som kund. 

 Serviceavtal 
Många av våra kunder väljer Granzow Serviceavtal. 
För att ge full överblick kring ekonomi och driftsäkerhet, 
bygger ett serviceavtal på en kontinuerlig service, inklude-
rat allt servicematerial, arbetstid och resekostnader.                           
Som avtalskund hos Granzow är du alltid en prioriterad 
kund. 

 Varför Granzow? 
Vi erbjuder ett brett sortiment av produkter med hög  
kvalitet. Vår personal hjälper dig till rätt helhetslösningar 
för alla nivåer och krav. Vi har en stabil rikstäckande service 
med hög tillgänglighet på tekniker och vi har en erfaren  
personal som ser till att din anläggning tuffar på utan  
problem. Vi har snabb leverans av reservdelar tack vare 
eget lager i Sverige. 

Rätt tryck - Rätt flöde 
Rätt kvalitet - Rätt service. Det står vi för. 

GRANZOW -
Tryckluftskvalitet i
GRANZOW -
Tryckluftskvalitet i
fokusfokus



CDAS/OFAS - nya effektiva adsorptionstorkar från Granzow! 
Den nya serien med adsorptionstorkar är resultatet av en grundlig kartläggning av  marknadens behov och 
kunders feedback. Målet för utvecklingen har varit att sätta en ny standard för adsorptionstorkar gällande 
effektivitet och produktivitet. 
Torkarna kommer i två utföranden. CDAS-enheterna kommer som standard med dubbla förfilter och  
dammfilter medan OFAS-enheterna dessutom är utrustad med kolfilterbank vilket gör det möjligt att leverera  
tryckluft enligt klass 0 med avseende på oljerestinnehåll.  
CDAS/OFAS kommer i storlekar med kapaciteter* från 0,92m3/min till 5,01m3/min samt med daggpunkter 
från Pdp -20° till -70°C. 
*Vid 7 bar(g) med referens till  omgivande förhållanden +20°C, 1 bar(a), 0% relativ fuktighet. 

Validerad prestanda du kan lita på! 
Kombinerat med de högeffektiva filtren i OIL-X serien 
med marknadens lägsta tryckfall, och optimerad  
torkmedelsteknologi för stabil daggpunkt, är nya CDAS 
och OFAS konstruerade för att leverera konstant hög  
prestanda över tid. Då enheterna dessutom är tredje-
parts validerade enligt ISO7183 och ISO8573-1 kan du 
som kund vara trygg med din kvalitet på tryckluften. 

HMI display 
Torkarna är utrustade med en stor och tydlig display som 
enkelt förser dig som användare med relevant information 
om torkens drift. Dessutom är styrenheten utrustad med 
larmutgångar, 4-20mA utgång för daggpunktsvisning samt 
Modbus RTU interface. 

Energibesparingsfunktion - EST 
För ytterligare energiinbesparing så är CDAS/OFAS-torkarna 
standardutrustade med integrerad energibesparings-
funktion EST (daggpunktsstyrning). Detta betyder att 
torkens drift anpassas efter omgivande förhållanden och 
tryckluftsbehov. Detta ger en markant lägre energi-
förbrukning, upp till 85% inbesparingspotential, samt  
reducerade underhållskostnader som följd. 

Förmonterade OIL-X filter 
Torkarna kommer med förmonterade filter ur den nya och 
effektiva OIL-X serien med validerad prestanda enligt 
ISO8573-1. OFAS kommer dessutom med integrerat  
koltorn. Detta gör installation avsevärt mycket enklare! 

  
 

Låg servicekostnad, lång livslängd 
Förbättrad livslängd och lågt servicebehov har varit  
ledord i utvecklingen av de nya torkarna. Det höghåll-
fasta torkmedlet kommer praktiskt förpackat i patroner 
som givetvis är fyllda enligt ”snowstorm”-teknik för att 
förhindra kanalbildning i torkmedelsbädden. Detta gör 
krångliga torkmedelsbyten ett minne 
blott! Tillsammans med korrosions-
beständiga torkmedelstorn och filter-
hus med 10 års garanti ger detta  
maximal produktivitet och livslängd. 

Mätteknik - håll koll på din  
tryckluft! 
 
Nya uppdaterade flödesmätare 
Flödesmätarna i VA500/520 serien använder  
kalometrisk mätning utan behov av tryck eller  
temperaturkompensering. Med helt nyutvecklad 
elektronik har den nya serien fått ännu bättre  
precision med snabbare respons, dessutom  
ingår Modbus interface som standard. Mätarna 
finns i utförande med komplett mätsträcka i 
rostfritt stål, gängat eller flänsat upp till 2”, och 
som separat enhet för rör upp till DN300. 
 
Mätarna kan fås med eller utan display  
monterad direkt på givare eller med separat  
display för väggmontage. Förutom tryckluft kan 
även andra gaser som t.ex. kvävgas, syrgas och 
CO2 mätas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daggpunktslarm - håll luften torr 
Enkelt och smidigt daggpunktslarm för både  
kyltork och adsorptionstork. Plug & play lösning 
med tydlig display för väggmontage. Kommer 
med dubbla larmutgångar samt 4-20mA ut-
signal. 
 
 
 


