
COMPLEX NEEDS - SMARTER SOLUTIONS
TM

Ř ada ESE 18 - 37
Š roubové kompresory• Moderní systém ovládání AirSmart™

• Jednoduchá obsluha
• Spolehlivá konstrukce
• Kvalitní souãásti
• Vysok˘ v˘kon
• Volitelná propojitelnost & funkce fiazení

Gardner Maximální V˘konnost pfii V˘kon motoru âistá Hladina Rozmûr 
Denver cílov˘ pfietlak pracovním pfietlaku* hmotnost hluku ** (délka x ‰ífika x v˘‰ka)
Model

  bar psig m3/min cfm kW hp kg dB(A) mm 

Standardní vàbava
• Vzduchov˘ sací filtr
• Spou‰tûní hvûzda-trojúhelník
• Automatická kontrola zatíÏení/kapacita bez zátûÏe
• Ovladaã Gardner Denver AirSmart™
• Jednoduché rozhraní pro pouÏívání obsluhou
• Mnoho jazykÛ
• Hlavní spínaã zapnuto/vypnuto s nouzov˘m zastavením
• Elektrické motory, IP 55, izolace tfiídy F
• Kontrola smûru otáãek
• Kontrola hladiny oleje, prÛzorové sklo
• Polyklínov˘ fiemenov˘ pfievod
• Bezpeãnostní zafiízení pro

- Vysokou teplotu motoru
- Vysokou teplotu kompresoru
- Vysok˘ tlak kompresoru

• Alarmy pro
- PfietíÏení motoru
- Pfiehfiátí kompresoru
  (alarm pfii 100°C a vypnutí pfii 115°C)
- Interval údrÏby

• Pojistn˘ ventil
• Ukazatele provozních podmínek:

- Tlak
- Teplota
- Celkové provozní hodiny, hodiny pfii plném zatíÏení

• Opûtovné automatické spu‰tûní pfii v˘padku energie
• Polyuretanem nastfiíkané kryty
• Dochlazovaã
• Olejov˘ termostat
• ·roubov˘ blok ENDURO®

• Plnûno v˘robcem - mazivo AEON™ 3000

Pfiídavné moÏnosti
• Speciální napûtí
• Separátor vlhkosti a odvadûã kondenzátu
• Komunikaãní / sekvenãní modul
• Ovladaã pro více kompresorÛ pro sekvenãní fiazení
• V˘robky pro dal‰í úpravu stlaãeného vzduchu

Pfiehled v˘hod

* V˘konnost a v˘kon mûfieny v souladu s ISO 1217, vyhl. 3, dodatek C -1996 testovací kód a je pouÏit následující pracovní pfietlak:
Pro 7.5 bar modely 7 bar, 8 bar modely 7 bar, 8.5 bar modely 8 bar, 10 bar modely 9 bar a 13 bar modely 12 bar.

** Hodnoty hluku urãené dle ISO 2151 a ISO 3744; tolerance ±2 dB (KpA).

Technické údaje

ESE 18

ESE 22

ESE 30

8 115 2.85 101 18.5 25 340 74 850 x 850 x 1300
10 145 2.45 86
13 190 1.95 69

8 115 3.35 118 22 30 360 75 850 x 850 x 1300
10 145 2.95 104
13 190 2.40 85

7.5 110 5.00 177 30 40 440 76 1030 x 850 x 1300
8.5 125 4.50 159
10 145 4.10 145
13 190 3.30 117

7.5 110 5.84 206 37 50 650 76 1130 x 1350 x 1500
8.5 125 5.60 198
10 145 5.10 180
13 190 4.40 155

ESE 37

G
ar

dn
er

 D
en

ve
r 

• 
E

S
E

 1
8-

37
 •

 C
Z

 •
 0

60
7 

• 
X

00
0 

• 
P

rin
te

d 
in

 F
in

la
nd

 b
y 

H
er

m
es

 •
 jp

s-
m

ai
no

s.
fi

Gardner Denver Oy • P.O.Box 516 • FI-33101 Tampere • Finland
Telefon +358 205 44 141 • Telefax +358 205 44 140
info@gardnerdenver.fi • www.gardnerdenver.fi

Specifikace podléhají zmûnû bez upozornûní.
Copyright 2007 Gardner Denver.

Pro dal‰í informace, prosím, kontaktujte Va‰eho místního zástupce nebo



¤ada kompresorÛ ESE je v˘sledkem pokrokového designu,
v˘voje produktu a profesionálního strojírenství. Tato série
robustních kompresorÛ byla vyvinuta v kombinaci znalostí z
praxe a potfiebami na‰ich zákazníkÛ. Potfiebujete-li kompresory
s efektivním fungováním, nízk˘mi provozními náklady a velkou
v˘drÏí, je fiada ESE pravou volbou.

Série kompresorÛ ESE jsou optimální pro uÏivatele, ktefií chtûjí
v˘sledky ihned. Díky kompaktnímu designu je instalace
kompresorÛ ESE velmi snadná. V˘sledkem je úspora jak ãasu
tak penûz.

NavrÏeno a vyrobeno v souladu s certifikáty ISO 9001 a
ISO 14001, fiada kompresorÛ ESE splÀuje oãekávání nejvy‰‰ích
standardÛ kvality v prÛmyslu. Pokud pouÏíváte kompresory
fiady ESE, dûláte zároveÀ nûco pro své Ïivotní prostfiedí.

Ekonomické fie‰ení firmy Gardner Denver

od 18,5 do 37 kW

Dobře konstruovaný
s velkým výkonem

Snadné použití

Poskytuje lep‰í energetickou úãinnost v operacích

s ãásteãn˘m zatíÏením.

Kvalita od A do Z

Gardner Denver
kompresorov˘
‰roubov˘ blok
ENDURO®

Srdcem kompresoru
Gardner Denver je
‰roubov˘ blok ENDURO®.
Profil rotoru ENDURO®

pfiedstavuje nejnovûj‰í
technologii v designu
kompresorov˘ch
‰roubov˘ch blokÛ.

Hnací motor

 Robustní hnací
motor s rezervami.

Polyklínov˘
fiemenov˘ systém

Vysoce úãinn˘, provoznû
bezpeãn˘ polyklínov˘
fiemenov˘ pohon.

Ventilátor

Siln˘, úãinn˘, v˘konn˘.

Snadná údržba

jako tlak, teplotu, provozní hodiny, atd. dokud dal‰í dva fiádky
nezobrazí návûstní zprávy, zprávy o pfieru‰ení, ãísla
doporuãen˘ch ãástí a informace o servisním spojení.

Stejné ovládání je pouÏito u fiady s promûnnou rychlostí Gardner
Denver VS, ale naprogramováno pro operace s / bez zatíÏení
u kompresorÛ s konstantní rychlostí.

Komunikace a fiazení

Voliteln˘ komunikaãní modul umoÏÀuje jednotkám fiad AirSmart™
komunikovat se v‰emi ostatními. Není to jen hodinové vyrovnání,
zap./vyp. schéma pofiadí. Na‰e ovládání umoÏÀuje systému
skuteãnû optimalizovat úãinnost, protoÏe pozná kapacitu jin˘ch
strojÛ a organizaci jejich práce. Komunikaãní modul umoÏÀuje
také dálkovû monitorovat jednotky s promûnnou i konstantní
rychlostí.

Displej s ãiteln˘m textem

Ovládání má ãtyfifiádkov˘ displej s menu a dotekov˘mi tlaãítky
pro snadnou navigaci. Dva fiádky zobrazují provozní informace

Design tûchto ESE zafiízení zaruãuje, Ïe jsou servisní body
snadno pfiístupné. Boãní dvefie krytÛ jsou otoãné a odstranitelné
pro poskytnutí úplného pfiístupu do v‰ech servisních bodÛ.
SníÏen˘ poãet pohybliv˘ch ãástí také sniÏuje náklady na údrÏbu.

SíÈ podpory

Gardner Denver má síÈ vy‰kolen˘ch poskytovatelÛ servisu k
dispozici kdykoliv potfiebujete mít Vá‰ kompresor v nejlep‰í
formû.

Maziva Gardner Denver AEONTM

Maziva Gardner Denver AEON™ zaji‰Èují dlouhou Ïivotnost
Va‰eho kompresoru a vyhovují v‰em poÏadavkÛm.
• Minerální maziva
• Maziva pro pouÏití v potravináfiství
• Syntetická maziva

Servisní sluÏba produktÛ

Gardner Denver provádí úplnou fiadu servisních sluÏeb produktÛ
pro seznámení se s potfiebami celého Va‰eho systému.
Zavazujeme se dodávat komponenty pro potfieby Va‰eho
systému stlaãeného vzduchu.

Ovladaã
AirSmart™

¤ídí, monitoruje,
zaznamenává.


