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VS 11
Promenlivá rychlost
Sroubový kompresor

Standardní v˘bava
• Vzduchov˘ sací filtr
• Pohon fiemenem, automatické napínání fiemenÛ
• Plnû automaticky fiízená v˘konnost: Promûnná rychlost produkce
vzduchu zaloÏená na poÏadavku vzduchového systému

• Ovladaã Gardner Denver AirSmart™
• Jednoduché rozhraní pro pouÏívání obsluhou
• Mnoho jazykÛ
• EMC filtr
• Vysoce úãinn˘ mûniã pohonu
• Vysoce úãinné elektrické motory IP 55, tfiída izolace F,
ochrana termistoru

• Nouzové zastavení
• Bezpeãnostní zafiízení pro

- Pfiehfiátí motoru
- Pfiehfiátí kompresoru
- Pfietlakování kompresoru
- Omezovaã proudu

• Alarmy pro
- Pfiehfiátí kompresoru
  (alarm pfii 105°C a vypnutí pfii 110 - 115°C)
- Interval údrÏby

• Pojistn˘ ventil

* Pro modely RD je max. pfietlak o 0,25 bar niÏ‰í. Tlakov˘ rosn˘ bod vestavûné su‰iãky pfii referenãních podmínkách: +3°C. Referenãní podmínky:
teplota nasávaného vzduchu pro su‰iãku: +35°C, okolní teplota: +25°C. Pro 13 bar model, maximální cílov˘ pfietlak je 12.8 bar s limitem
13 bar v odlehãení.

** 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, pro 10 bar modely 9 bar a  pro 13 bar modely 12 bar.

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

• Olejov˘ termostat
• Ukazatele provozních podmínek:

- Tlaky
- Teploty
- Hodiny; celkové provozní hodiny, hodiny pfii plném zatíÏení

• Opûtovné automatické spu‰tûní pfii v˘padku energie
• Epoxidovou prá‰kovou barvou nastfiíkané kryty
• Dochlazovaã a separátor s automatick˘m odvadûãem kondenzátu
• Vestavûná jednotka TEMPEST® se ‰roubov˘m blokem ENDURO®

Volitelná v˘bava
• Integrovan˘ su‰iã, chladivo pouÏívané v integrovan˘ch su‰iãích
splÀuje normu EC ã. 2037/2000
• DoplÀkové I/O vstupy
• Komunikaãní / sekvenãní modul
• Mnohoúãelové mazivo AEON
• Bezztrátov˘ odvadûã kondenzátu
• Vzdu‰ník 270 litrÛ (aÏ do 11 barÛ)

DoplÀková v˘bava
• V˘robky pro dal‰í úpravu stlaãeného vzduchu

• AÏ 40 % úspory energie

• AÏ 30 % úspory nákladÛ Ïivotního cyklu

• Pfiesné pfiizpÛsobení poÏadavkÛm na vzduch a tlak

• Není zapotfiebí pfietlakování

• Rychlá reakce na zmûny poÏadavkÛ

• ·irok˘ regulaãní rozsah

• Konstantní pracovní tlak

• Plynul˘ start díky technologii invertoru

V˘hody technologie VS Náklady na
stlaãen˘ vzduch
po 5 letech

Technické údaje

VS 11 7.5
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12 – 39
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1591 x 660 x 1355

 servis, oprava &
údrÏba

EnergieNákup

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

  bar psig m3/min cfm kW hp kg db(A) mm mm
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Dokonalý výkon a moderní design

Kompresor VS 11 pfiedstavuje nejnovûj‰í

technologii znaãky Gardner Denver. Pohonn˘

kompresor s promûnlivou rychlostí VS 11 je

‰piãka ve své kategorii. Díky pouÏité technologii

získáte od této novinky je‰tû mnohem více.

¤emenem pohánûn˘ kompresor VS 11 je

úãinnûj‰í, úspornûj‰í a pruÏnûj‰í neÏ kdy dfiíve

i pro malé instalace. VS 11 je zaloÏen˘ na stejné

technologii jako kompresory VS 25 aÏ 70. Nabízí

vám nejmodernûj‰í technologii promûnlivé

rychlosti s pouÏitím osvûdãen˘ch metod pro

splnûní va‰ich jednotliv˘ch poÏadavkÛ.

V˘kon na hfiídeli (%)

Pomûr plného/nulového zatíÏení (%)
ZatíÏení kompresoru ZAP./VYP.
VS kompresor

Vysoce kvalitní
díly, snadná
údrÏba

Moderní systém
ovládání AirSmart™

Osvûdãená
vestavûná jednotka
TEMPEST® se
‰roubov˘m blokem
ENDURO®

Moderní automatick˘
systém napínání
fiemenÛ gravitací

Plá‰È pro nízkou
hluãnost, 65 dB(A)

Optimalizo-
van˘ chladící
systém

MoÏnost
integrovaného
chladícího
su‰iãe

Minimální
prostorové nároky

Inovativní sací ventil

Optimalizovaná
energetická úãinnost s
integrovan˘m mûniãem
frekvence

MoÏnost vzdu‰níku

 30%

 úspory

Integrovaná jednotka TEMPEST®

Nov˘ fiemenem pohánûn˘ kompresor VS 11 má vynikající v˘kon.
Zabudovan˘ ‰roubov˘ blok ENDURO® 3 a jednotka TEMPEST®

3 zaruãují maximální úãinnost dodávky vzduchu s co nejniÏ‰í
spotfiebou energie. Díky patentovanému vstupnímu ventilu je
vnitfiní pokles tlaku minimální.

Design vestavûné jednotky Gardner Denver Tempest® eliminuje
netûsné body elegantní, úãinnou, nejnovûj‰í technologií
konstrukce. Na‰e nové ‰roubové bloky ENDURO® byly vyvinuty
pro vy‰‰í úãinnost a spolehlivost, neÏ kdy pfiedtím.

Nej‰ir‰í regulaãní rozsah

Vynikající flexibilita je u VS 11 samozfiejmostí. Díky kapacitnímu
rozpûtí 10-100% má VS11 nejrychlej‰í a nej‰ir‰í reakci na
zmûny poÏadavkÛ vzduchu na trhu. PouÏít jej lze pfii teplotách

Stroj je tak tich˘, 65 - 66 dB(A), Ïe jej lze nainstalovat pfiesnû
tam, kde je potfieba, bez zvlá‰tních obav o zv˘‰enou hluãnost.

VS 11 je zkrátka chytfie navrÏen˘ stroj s vysoce kvalitními díly.
Tich˘ ventilátor, segregovan˘ proud chladicího vzduchu plus
motor a ‰roubov˘ blok jsou izolované, aby nedocházelo k
pfiená‰ení hluku.

Snadná údrÏba

VS 11 má dokonal˘ automatick˘ systém napínání fiemenu,
kter˘ zaji‰Èuje optimální napnutí fiemenu za v‰ech podmínek.
Díky svému kompaktnímu plá‰ti vyÏaduje VS 11 jen omezenou
pracovní plochu a instalace stroje je tak rychlá a úãelná.

PouÏitím vysoce kvalitních souãástek se zaruãuje dlouhá
Ïivotnost.

Gardner Denver má síÈ vy‰kolen˘ch poskytovatelÛ servisu k
dispozici kdykoliv potfiebujete mít Vá‰ kompresor v nejlep‰í
formû. Zavazujeme se dodávat komponenty pro potfieby Va‰eho
systému stlaãeného vzduchu.

Ovladaã AirSmart™

VS 11 se snadno pouÏívá díky novému a modernímu ovládání
AirSmart™. Systém AirSmart™ byl konstruován pro
transparentnost operaãního rozhraní pohonu s promûnnou
rychlostí otáãek. Nemusíte b˘t expert na pohony s promûnnou
rychlostí otáãek, abyste mohli ovládat Vá‰ kompresor Gardner
Denver. Ovladaã se stará o detaily. Automaticky nastavuje
v˘kon kompresoru dle zmûn poÏadavkÛ systému vzduchu - a
‰etfií vám náklady na energii.

¤ídící systém AirSmart™ tedy obsahuje

• Inteligentní kalkulaci energetick˘ch nákladÛ
• Tlak od 3 do 10 nebo od 10 do 13 barÛ podle nastavení 

závisl˘ch na modelu.
• Integrovaná sekvenãní volba
• Displej s ãiteln˘m textem
• RÛzné jazyky
• Prevence zpûtn˘ch otáãek

od  +0°C do +45°C a na elektrické zdroje od 380 V do 480 V
50 Hz (± 5 %).

Maximální flexibilita

Díky novému vysoce funkãnímu systému ovládání AirSmart™
vám nov˘ VS 11 umoÏÀuje zvolit libovoln˘ v˘stupní tlak od 3
do 10 barÛ nebo od 10 do 13 barÛ podle modelu.

MoÏnosti zahrnují integrovan˘ chladící su‰iã, vzdu‰ník (aÏ  do
11 barÛ), zafiízení na zpracování kondenzátu a ‰irok˘ v˘bûr
filtrÛ stlaãeného vzduchu. Tyto moÏnosti jsou tu proto, aby
vám umoÏnili vybudovat kompletní kompresorovou stanici pro
va‰e potfieby.

Nízká hladina hluãnosti

Akusticky propracovan˘ plá‰È VS 11 úãinnû pohlcuje hluk.

V˘hody kompresoru VS

• Vysoce úãinn˘ a spolehliv˘ ‰roubov˘ blok ENDURO® s 
maximální kapacitou

• Nejrychlej‰í a nej‰ir‰í reakce na zmûny potfieby vzduchu
• Snadné nastavení dodacího tlaku díky ovladaãi AirSmart™
• Moderní ovladaã AirSmart™ zaji‰Èuje, Ïe v‰echny 

poÏadavky jsou plnûny se snadnou navigací
• Nízká hluãnost a kompaktní kompresor pro instalace tam,

kde je potfieba
• Snadná údrÏba a servis


