
COMPLEX NEEDS - SMARTER SOLUTIONS
TM

Zásluhou nové generace technologie pohonu s promûnn˘mi
otáãkami, odbûr vzduchu a v˘konnost kompresoru mohou b˘t
dokonale pfiizpÛsobené, ‰irok˘ rozsah regulace eliminuje
neúãinn˘ provoz bez zatíÏení. Nové fiady VS dovolují spotfiebiteli
zvolit si jak˘koliv zásobovací tlak mezi 3 a 13 bary pomocí
fiídícího systému AirSmartTM.

• Optimální pfiizpÛsobení pro kolísav˘ tlak a odbûr vzduchu
• PouÏití nejmodernûj‰ích ‰roubov˘ch blokÛ ENDURO® Plus
• Îádné ztráty pfii pfienosu energie

Optimální energetická úãinnost

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. SníÏen˘
poãet pohybliv˘ch ãástí také sniÏuje náklady na údrÏbu.
Navíc roz‰ífiené fiízení teploty, spoleãenû s rozsahem okolní
provozní teploty 0°C aÏ +45°C, zaji‰Èuje, Ïe Vá‰ VS kompresor
pracuje stále na optimální teplotû s nejniÏ‰ím moÏn˘m
pfiíkonem.

Jednoduchá instalace & obsluha

¤ídící systém Advanced Air Smart TM

• Proaktivní ochrana kompresoru pomocí oznamování údrÏby
a varovn˘ch upozornûní

• Inteligentní kalkulace energetick˘ch nákladÛ
• Tlak od 3 do 13 barÛ dle nastavení
• Integrovaná sekvenãní volba
• Displej s ãiteln˘m textem
• Mnoho jazykÛ
• DÛmyslné fiízení teploty ovladaãem a inovaãní ventil smû‰ování
oleje

Rada VS 25-40
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·roubov˘m blokem ENDURO®

Plus a
Pfiím˘m pohonem motoru

Kryty pro nízkou hladinou
hluku

Optimalizovan˘m chladícím
systémem

Zdokonalen˘ design Pfiehled v˘hod

• AÏ 40 % úspory energie
• AÏ 30 % úspory nákladÛ Ïivotního cyklu
• Pfiesné pfiizpÛsobení poÏadavkÛm na 

vzduch a tlak
• Není zapotfiebí pfietlakování
• Rychlá reakce na zmûny tlaku
• ·irok˘ regulaãní rozsah
• Zabezpeãení síÈového tlaku bûhem 

vypnutí kompresoru

* Pro modely RD je max. pfietlak o 0.25 bar niÏ‰í. Tlak rosného bodu 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).

Standardní v˘bava
• Vzduchov˘ sací filtr
• Plnû automaticky fiízená v˘konnost: promûnná rychlost
produkce vzduchu zaloÏená na systému odbûru vzduchu

• Ovladaã Gardner Denver AirSmartTM

• Jednoduché rozhraní pro pouÏívání obsluhou
• Mnoho jazykÛ
• EMC filtr
• Vysoce úçinn˘ mûniã pohonu
• Vysoce úãinné elektrické motory IP 55, tfiída izolace F, 
termistorová ochrana

• Nouzové zastavení
• Bezpeãnostní zafiízení pro
  - Pfiehfiátí motoru
  - Pfiehfiátí kompresoru
  - Pfietlakování kompresoru
  - Omezovaã proudu
• Alarmy pro
  - Vzduchov˘ sací filtr ΔP
  - VloÏku separátoru oleje ΔP
  - Pfiehfiátí kompresoru (alarm pfii 105°C a vypnutí pfii 110 - 
115°C) Interval údrÏby

• Pojistn˘ ventil

• 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

• Inteligentní fiídící ventil tepelného smû‰ování oleje
• Vestavûná jednotka TEMPEST® se ‰roubov˘m blokem 
ENDURO® Plus

Volitelná v˘bava
• Vestavûn˘ su‰iã; chladivo pouÏité ve vestavûném su‰iãi splÀuje
poÏadavky normy EC ã. 2037/2000

• DoplÀkové I/O vstupy
• Vodní chlazení
• Systémy vyuÏití odpadního tepla
• Komunikaãní / sekvenãní modul
• Mnohoúãelové mazivo AEON
• Bezztrátov˘ odvadûã kondenzátu

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

Technické údaje

Dokonalá rovnováha mezi
frekvenãním mûniãem a

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

  bar psig m3/min cfm KW hp Kg DB(a) mm

VS 25 7,5 115 0,93 – 4,02 33 – 142 25 33,5 830 64 1651 x 887 x 1750
10 145 0,91 – 3,39 32 – 120
13 190 1,39 – 2,78 49 – 98

VS 30 7,5 115 1,02 – 6,04 36 – 213 38 51 890 70 1651 x 887 x 1750
10 145 0,98 – 5,25 35 – 185
13 190 1,72 – 4,58 61 – 162

VS 40 7,5 115 0,94 – 6,87 33 – 243 43 57,5 940 70 1651 x 887 x 1750
10 145 0,90 – 6,34 32 – 224
13 190 1,38 – 5,28 49 – 187
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Pro dal‰í informace, prosím, kontaktujte Va‰eho místního zástupce nebo

Specifikace podléhají zmûnû bez upozornûní.
Copyright 2006 Gardner Denver.

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


