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Řada ESE 3 - 15
Šroubový kompresor

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

Specifikace podléhají zmûnû bez upozornûní.
Copyright 2006 Gardner Denver.

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

G
ar

dn
er

 D
en

ve
r 

• 
E

S
E

 3
-1

5 
• 

C
Z

 •
 1

10
6 

• 
70

0 
• 

P
rin

te
d 

in
 F

in
la

nd
 b

y 
H

er
m

es
 •

 jp
s-

m
ai

no
s.

fi

Standardní vybavení
• Filtr vstupu vzduchu
• Startér Star-Delta (jen 5,5-15 kW)
• Relé pro ochranu proti pfietíÏení
• Automatická kontrola zatíÏení/Kapacita bez zátûÏe
• Elektronick˘ fiídící systém s tlakov˘m spínaãem
• Hlavní spínaã, s nouzov˘m vypnutím
• Elektrické motory, IP 55, Izolace tfiídy F
• Kontrola smûru otáãek
• Kontrola hladiny oleje, prÛzorové sklo
• ·piãková elektro-pneumatická kontrola sání
• Pfiední (1 mikron) a zadní filtr (0,01 mikron) u 

moÏnosti integrovaného chladícího su‰iãe s 
automatick˘m odãerpáním

• Obtok jako standard s integrovan˘m su‰iãem
• ¤emenov˘ pfievod
• Bezpeãnostní zafiízení pro:

- Pfiehfiátí motoru 
- Pfiehfiátí kompresoru 
- Pfietlak kompresoru (pojistn˘ ventil)

• Poplachy pro:
- Nesprávn˘ smûr rotace
- PfietíÏení motoru 
- Pfiehfiátí kompresoru, alarm pfii 107°C

(11-15 kW), vypnuto pfii 110°C 
- Normální servisní intervaly

• Ukazatele provozního stavu: 
- Tlak 
- Teplota 
- Hodiny, vãetnû celkového stavu hodin v provozu,

hodin chodu za plné zátûÏe (11-15 kW)
• Epoxidovou prá‰kovou barvou natfien˘ plá‰È
• Dochlazovaã
• Termostat oleje

• ·roubov˘ blok ENDURO®

• Plnûno v˘robcem
- mazivo AEON™ 3000

Volitelná v˘bava
• Vzdu‰ník 270 litrÛ (3-7,5 kW) 500 litrÛ (7,5-15 kW)
• Zvlá‰tní napûtí
• Separátor kondenzátu
• Integrovan˘ chladící su‰iã; 3°C rosn˘ bod pfii 

teplotû prostfiedí 25°C  (ISO 7183), chladící
médium splÀuje normu EC ã. 2037/2000

DoplÀková v˘bava
• Ovladaã pro více kompresorÛ na sekvenãní

fiazení fiady kompresorÛ
• Produkty na dal‰í úpravu stlaãeného vzduchu

* Mûfiení objemu a v˘konu podle ISO 1217, vyd. 3, Pfiíloha C - 1996 zku‰ební kodex. Mûfieno pfii maximálním provozním tlaku bez pfiídavn˘ch moÏností
** Kompresor bez pfiídavn˘ch moÏností

*** Hodnoty hluku stanoveny podle ISO 2151 a ISO 3744; Odchylka ±2 dB (KpA). Kompresor bez pfiídavn˘ch moÏností

Technické údaje

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

ESE 3 8 115 0.39 13.8 3 4 138 68 1) 670 x 680 x 850
10 145 0.32 11.3 2) 930 x 680 x 850
– – – – 3) 1540 x 680 x 1410 (Vzdu‰ník 270 l)

ESE 4 8 115 0.55 19.4 4 5.5 143 69 1) 670 x 680 x 850
10 145 0.45 15.9 2) 930 x 680 x 850
– – – – 3) 1540 x 680 x 1410 (Vzdu‰ník 270 l)

ESE 5 8 115 0.8 28.3 5.5 7.5 146 70 1) 670 x 680 x 850
10 145 0.65 23.0 2) 930 x 680 x 850
13 190 0.5 17.7 3) 1540 x 680 x 1410 (Vzdu‰ník 270 l)

ESE 7 8 115 1.05 37.1 7.5 10 149 71 1) 670 x 680 x 850
10 145 0.9 31.8 2) 930 x 680 x 850
13 190 0.72 25.4 3) 1540 x 680 x 1410 (Vzdu‰ník 270 l)

4) 1950 x 765 x 1500 (Vzdu‰ník 500 l)
ESE 11 8 115 1.6 56.5 11 15 186 74 1) 700 x 765 x 1050

10 145 1.45 51.2 2) 1055 x 765 x 1050
13 190 1.1 38.8 3) 1950 x 765 x 1700 (Vzdu‰ník 500 l)

ESE 15 8 115 2.2 77.7 15 20 210 74 1) 700 x 765 x 1050
10 145 2.0 70.6 2) 1055 x 765 x 1050
13 190 1.6 56.5 3) 1950 x 765 x 1700 (Vzdu‰ník 500 l)

Gardner Maximální V˘konnost pfii V˘kon motoru âistá Hladina Rozmûry v mm (D x · x V)
Denver cílov˘ pfietlak** pracovním pfietlaku* hmotnost** hluku *** 1) Standardní kompresor
Model 2) vã. Integrovaného su‰iãe

3) S namontovan˘m vzdu‰níkem



Jednoduše kompletní a kompaktní

Kompresory Gardner Denver fiady ESE mají za
cíl usnadÀovat Ïivot. S na‰imi kompresory
mÛÏete zamífiit svou energii na své zásadní
podnikání a ESE pak zajistí vysoce kvalitní
vzduch pro vá‰ závod.

Kompresory ESE splÀují nároky na systém stlaãeného vzduchu.
Vysoce kvalitní souãástky zaruãují snadnou údrÏbu a dlouhou
Ïivotnost a funkce pfiátelské k uÏivateli zaji‰Èují va‰i neustálou
informovanost. Kvalita celé jednotky kompresoru je zaji‰tûna,
neboÈ pouÏíváme souãástky jen od ‰piãkov˘ch svûtov˘ch
v˘robcÛ.

Urãeno pro flexibilitu

Základní kompresor ESE lze upravit díky vhodn˘m pfiíslu‰enstvím.
Jednotka vzdu‰níku, integrovan˘ chladící su‰iã a filtr plá‰tû
dokáÏí splnit i nejnároãnûj‰í poÏadavky na v˘stavbu flexibilní
kompresorové stanice.

Zvolte si poÏadovanou moÏnost. Následnû dostanete kompaktní
jednotku kompresoru, jiÏ lze rychle a efektivnû nainstalovat
v‰ude tam, kde existuje potfieba vysoce kvalitního stlaãeného
vzduchu.

V‰e v jednom s jednotkou vzdu‰níku

Nadpis není jen fráze popisující kompresory ESE. Díky
kompaktnímu designu je zapotfiebí jen minimální plocha.
Se vzdu‰níkem obdrÏíte bezpeãnostní ventil, manometr a ventil
pro manuální odãerpání kondenzátu. Extra moÏností je odãerpání
kondenzátu fiízené ãasovaãem, jeÏ celou jednotku doplÀuje.
U modelÛ 3 - 7,5 kW je vzdu‰ník 270 l a u modelÛ 7,5 - 15 kW
500 l.

Chladící su‰iã pro such˘ a ãist˘ vzduch

Gardner Denver vám nabízí soubornou variantu, která obsahuje
pfiední i zadní filtry pro produkci ãistého suchého vzduchu podle
ISO 8573.1 tfiídy 1.4.1. Su‰iã má vysoce kvalitní souãásti, jako
je hliníkov˘ tepeln˘ v˘mûník a vynikající fiízení rosného bodu.
NejdÛleÏitûj‰í souãástí této varianty je obtok su‰iãe pro trval˘
proud vzduchu bûhem údrÏby.

dodává spolehlivost a vysokou úãinnost zároveÀ. ENDURO®,
které je prozkou‰eno v nejtûÏ‰ích podmínkách, zaruãí, Ïe va‰e
produkce stlaãeného vzduchu vÏdy splní nejvy‰‰í nároky na
kvalitu i kvantitu.

Snadné pouÏití fiídícího systému

¤ídící systém vám pomáhá maximalizovat uÏitek va‰eho
kompresoru. Je pfiátelsk˘ vÛãi uÏivateli a pouÏívá srozumitelné

·roubov˘ blok
ENDURO®

Vysoce kvalitní vzduch s ENDURO®

Srdcem kompresoru ESE je ‰roubov˘ blok ENDURO®, kter˘

informace o chodu. Je vybaven ukazately chodu, bezpeãnostními
funkcemi, automatick˘m restartováním po externím v˘padku
elektfiiny, dálkov˘m ovládáním i pojistkou správné rotace.

Úspora nákladÛ díky snadné údrÏbû

Jednoduch˘ a kompaktní design kompresorÛ ESE umoÏÀuje
minimalizovat servisní moduly. Vysoce kvalitní souãásti sniÏují
náklady na údrÏbu a v‰echny servisní body jsou snadno

pfiístupné pfies odnímatelné boãní dvefie kompresoru. Filtry
vedlej‰ích produktÛ sniÏují servisní dobu.

V˘hody fiady ESE 3 - 15

• Vysoká kvalita vzduchu s úãinn˘m systémem
separace oleje

• Flexibilita - v‰e, co potfiebujete, v jednom
• Rychlá a snadná údrÏba
• Ovûfien˘ ‰roubov˘ blok ENDURO®

• ¤ídící systém pfiátelsk˘ k uÏivateli - srozumitelné rozhraní
• Hlavní spínaã s funkcí nouzového zastavení
• Úplná záruka
• Produkty Gardner Denver pro dal‰í úpravu vzduchu

Kompresory fiady ESE pfiedstavují nejspolehlivûj‰í a dokonale
ovûfienou technologii ve svém oboru. Tyto jednoduché a
kompaktní kompresory jistû splní nejrÛznûj‰í potfieby stlaãeného
vzduchu nejen nyní, ale i za nûkolik let.

Epoxidovou barvou
natfiená robustní
ocelová kostra

V˘stup chladícího vzduchu
pro snadné vedení

¤ídící systém pfiátelsk˘ k uÏivateli s
jednoduch˘mi obsluÏn˘mi pokyny a
provozními stavy

Hlavní spínaã
jako standard

Nejspolehlivûj‰í
technologie se
‰roubov˘m
blokem ENDURO®

Vysoká kvalita
vzduchu s úãinn˘m
systémem separace
oleje

Mazivo AEON™
3000 - plnûno
v˘robcem jako
standard

MoÏnost filtru plá‰tû
pro ãist˘ chladící
vzduch

MoÏnost jednotky vzdu‰níku
• Minimální potfiebná plocha
• Manometr a pojistn˘ ventil jsou souãástí 

balení. Extra moÏností je odãerpávání 
kondenzátu fiízené ãasovaãem.

• Objem 270 l. (modely 3 - 7,5 kW) a 500 l. 
(modely 7,5 - 15 kW)

MoÏnost integrovaného chladícího su‰iãe
obsahuje
• Pfiední a zadní filtry na ãist˘, such˘ vzduch, 

pfiesnou kontrolu rosného bodu, vysoce 
kvalitní hliníkov˘ tepeln˘ v˘mûník a obtok 
pro snadnou údrÏbu

Kompresor fiady ESE 3 - 7

ESE 15 s voliteln˘m integrovan˘m su‰iãem a vzdu‰níkem


