
COMPLEX NEEDS - SMARTER SOLUTIONS
TM

Údrž ba je snadnější,
než kdykoliv předtím • Moderní systém ovládání AirSmart™

• Praktiãnost

• Moderní design

• Nízká hladina hluãnosti

• Vysokà vàkon

• Maximální flexibilita

• Volitelná propojitelnost & funkce fiazení

* Pro modely RD je max. pfietlak o 0.25 bar niÏ‰í. Tlakovà rosnà bod vestavûné su‰iãky pfii referenãních podmínkách: +3°C. Referenãní podmínky:
teplota nasávaného vzduchu pro su‰iãku: +35°C, okolní teplota: +25°C.

** Vàkonnost a vàkon 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, 8.5 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).

Standardní vàbava
• Vzduchovà sací filtr
• Plnû automaticky fiízená vàkonnost: Plné zatíÏení, nulové zatíÏení,
bûh naprázdno a pfiednastavená zastavení

• Ovladaã Gardner Denver AirSmart™
• Jednoduché rozhraní pro pouÏívání obsluhou
• Mnoho jazykÛ
• R/D startér
• Hlavní vypínaã
• TEFC elektrické motory: IP 55, tfiída izolace F, ochrana termistoru
• Nouzové zastavení
• Bezpeãnostní zafiízení pro
- Vysokou teplotu motoru
- Vysokou teplotu kompresoru
- Vysokà tlak kompresoru

• Alarmy pro
- Olejovà filtr
- Sací filtr
- VloÏky separátoru oleje
- PfietíÏení motoru
- Pfiehfiátí kompresoru (alarm pfii 100°C a vypnutí pfii 115°C)
- Interval údrÏby

• Pojistnà ventil
• Ukazatele provozních podmínek:
- Tlak
- Teplota
- Hodiny; celkové provozní hodiny, pfii plném zatíÏení

• Opûtovné automatické spu‰tûní pfii vàpadku energie
• Systém automatického napnutí fiemenu
• Epoxidovou prá‰kovou barvou natfiené kryty
• Dochlazovaã a separátor s automatickàm odvadûãem kondenzátu
• Tfiícestnà smû‰ovací olejovà termostat
• Vestavûná kompresorová jednotka TEMPEST® se ‰roubovàm
blokem ENDURO® Plus

Optional extras
• Pfiedfiltr pro nasávanà vzduch
• DoplÀkové I/O vstupy
• Nízkotlakà model
• Speciální napûtí
• Mnohoúãelové mazivo AEON
• Bezztrátovà odvadûã kondenzátu
• Komunikaãní / sekvenãní modul
• Vestavûnà RD su‰iã
Chladivo pouÏité ve vestavûném su‰iãi splÀuje poÏadavky
normy EC ã. 2037/2000

• Systémy vyuÏití odpadního tepla +W

DoplÀková vàbava
• MiniPilot ovladaã více kompresorÛ pro 2-3 kompresory
stejného dimenzování

• MiniPilot ovladaã více kompresorÛ pro rÛzné kompresory
• Vàrobky pro dal‰í úpravu stlaãeného vzduchu

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

Technické údaje

ESP 22

ESP 30

ESP 37

7.5 110 3.84 136 22 30 840 65 – 67 1651 x 887 x 1750
8.5 125 3.35 118
10 145 3.14 111
13 190 2.50 88
7.5 110 5.24 185 30  40 905 68 1651 x 887 x 1750
8.5 125 4.60 163
10 145 4.34 153
13 190 3.71 131
7.5 110 6.31 223 37  50 925 71 – 72 1651 x 887 x 1750
8.5 125 5.63 199
10 145 5.48 194
13 190 4.70 166
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Ř ada ESP 22-37
Š roubové kompresory

Snadno a rychle

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

Automatickà napínaã fiemenu pomocí gravitace zaji‰Èuje
dlouhou Ïivotnost fiemenÛ.

SíÈ podpory

 Gardner Denver má stále k dispozici ‰irokou síÈ
povûfienàch distributorÛ, kdyÏ potfiebujete mít Vá‰
kompresor v nejlep‰í formû.

 Zavazujeme se dodávat komponenty pro potfieby Va‰eho
systému stlaãeného vzduchu.

Servisní sluÏba produktÛ

Gardner Denver provádí celou fiadu servisních sluÏeb
produktÛ pro seznámení se se v‰emi Va‰imi potfiebami.
PouÏíváním originálních náhradních dílÛ u‰etfiíte dlouhodobû
jak ãas tak peníze.

Pfiehled vàhod

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

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



Nejlepší řešení firmy Gardner Denver

od 22 po 37 kW

Spolehlivost pro maximální
délku provozu

ESP ‰roubové kompresory s konstantní rychlostí jsou navrÏeny pro splnûní vysokàch poÏadavkÛ,

které kladou moderní pracovní prostfiedí a obsluha pfiístroje. Vàsledkem toho jsou na‰e fiemenem

pohánûné kompresory ESP 22, ESP 30 a ESP 37 extrémnû energeticky úsporné, tiché, spolehlivé,

snadno ovladatelné, mají dlouhou dobu provozu a dodávku optimální kvality vzduchu.

Pro tyto kompresory s konstantní rychlostí jsme vytvofiili jednodu‰e pouÏitelné a pfiesné fiídící

systémy a jsou dobfie pfiipravené pro instalaci optimálního chlazení a ventilace. V‰echny tyto

vlastnosti pfiiná‰í uÏivateli vàhody. òdrÏba kompresoru je usnadnûna ‰esti dvífiky na krytu.

MnoÏství speciálních dodávanàch moÏností ãiní kompresory ESP s konstantní rychlostí správnou

volbou pro vàrobu vysoce kvalitního stlaãeného vzduchu pro ‰irokà rozsah potfieb.

Tyto kompresory pokraãují v dal‰í intenzivní úspû‰né historii firmy Gardner Denver, která je

svûtovàm vÛdcem vàrobcÛ kompresorÛ.

Ticho

Vàkon nového ‰roubového kompresoru ESP s konstantní
rychlostí je dále zvà‰en novàm chladícím systémem, kterà
pÛsobí na cesty oddûleného proudu chladícího vzduchu bez
ovlivÀování chladící úãinnosti.

Díky tomu lze bûÏnû hovofiit pfiímo vedle bûÏícího kompresoru.

Od 65 dB(A) jako standard

Chytfie zkonstruovanà kryt je bezpeãnà a kompaktní a pohlcuje
efektivnû hluk bez potfieby dal‰ích ãástí. Standardní hluãnost
krytu je jen 65 - 72 dB(A).

Nízká úroveÀ hluku Vám dovoluje instalovat ESP kompresory
pfiímo na pracovní místo, ãímÏ u‰etfiíte náklady za speciální
prostory pro kompresor a pfiidruÏené potrubí.

Displej s ãitelnàm textem

Ovládání má ãtyfifiádkovà displej s menu a dotekovàmi tlaãítky
pro snadnou navigaci. Dva fiádky zobrazují provozní informace

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

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

Komunikace a fiazení

Volitelnà komunikaãní modul umoÏÀuje jednotkám fiad
AirSmartTM 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 jinàch strojÛ a organizaci jejich práce.
Komunikaãní modul umoÏÀuje také dálkovû monitorovat jednotky
VS a ESP.

Tato aplikace poskytuje lep‰í energetickou úãinnost v operacích
s ãásteãnàm zatíÏením.

Zdokonalená konstrukce

Maximální flexibilita

Vynikající vàkon

¤emenem pohánûné ESP 22, ESP 30 a ESP 37 jsou
vybaveny unikátním sacím ventilem Gardner Denver.
Extrémnû nízkà vnitfiní pokles tlaku kombinovanà s
osvûdãenàm ‰roubovàm blokem ENDURO® Plus 12 je
spolehlivou zárukou excelentního vàkonu.

Zabudovaná jednotka TEMPEST® 12 s cyklónovou
pfiedbûÏnou separací Vám poskytne nejniÏ‰í zbytkovà
obsah oleje.

Optimalizovanà chladící systém

Vylep‰enà dochlazovaã poskytuje chladící vzduch pro
zafiízení pro dal‰í úpravy.

Chladící vzduch lze snadno odvádût.

Oceníte vàbûr dostupnàch speciálních voleb

Na základû mnohaletàch zku‰eností z vàroby, jsme
vyvinuly ‰irokà rozsah speciálních voleb vyuÏitelnàch
ve Vá‰ prospûch. Na‰e speciální volby vyhovují Va‰im
poÏadavkÛm a jsou odpovûdí pro v‰echny Va‰e
komplexní potfieby.

Vàroba optimálního tlaku

Nabízíme pohony pro 7.5 bar, 8.5 bar, 10 bar a 13 bar
maximální provozní tlak plus 4 bar nízkotlakà model.

PoÏadavky na mazivo

Gardner Denver AEON maziva zaji‰Èují dlouhou Ïivotnost
Va‰eho kompresoru a vyhovují v‰em poÏadavkÛm.

• Minerální maziva
• Maziva pro pouÏití v potravináfiství
• Syntetická maziva

Systém vyuÏití odpadního tepla

Ná‰ systém vyuÏití odpadního tepla +W zaruãuje úsporu
energie pro Va‰i spoleãnost.

Úspora místa

Volitelná vestavûná chladící su‰iãka zmen‰uje jak
speciální instalace, tak poÏadavky na místo pro uloÏení,
kompresor se snadnûji instaluje.

• Optimálnû chlazen
• Monitorován ovládáním
• Nízké instalaãní náklady
• Stejná velikost kompresoru s nebo

bez vestavûné su‰iãky.

Ovládání a monitorování Vaší
kompresorové stanice


