Kruvikompressorid
ESM 23-29 seeria VS 23-29 seeria
koos sagedusmuunduriga

Rely on GD to provide the perfect fit

Täistabamus
maksimaalse
tootlikkuse
saavutamiseks
Suurenenud vajadus suruõhu järele on seadnud
kompressorivalmistajatele väljakutse tootmaks
samaaegselt nii efektiivseid, ökonoomseid kui ka
väikesemõõtmelisi seadmeid.
Just sellistele nõudmistele vastavad
meie uued ESM 23-29 ja VS 23-29
kruvikompressorite seeriad.
ESM ja VS 23-29 seeriad põhinevad viimasele
tehnoloogia, innovatsiooni ja inseneriteaduse
sõnale.
Madal müratase, kompaktsus ja efektiivsus on
nende seeriate läbilöögi alustaladeks.

Kaasaegne disain
Efektiivsed Gardner Denver kruvielemendid
Ilma töökindla ja efektiivse kruvielemendita ei
ole võimalik tööstuslikku kompressorit ehitada.
Just sellepärast valmistame ise kõik
kruvikompressorite „südamed”. Õigesti valitud
kruvielement tagab kompressori pikaajalise ja
tõrgeteta töö.
Energiasäästlikud elektrimootorid
Kompressorid on varustatud suure
efektiivsusega IE3 klassi mootoritega. Lisaks
suuremale saavutatavale tootlikkusele
vähendame tunduvalt CO2 emissioonitaset.
Tõhus jahutussüsteem
Üledimensioneeritud jahuti koos radiaalventilaatoriga tagab kompressori optimaalse
töötemperatuuri ka kuumade ilmadega.
Efektiivne õlieraldusfilter
Kaheastmeline separaator tagab tarbijatele sisuliselt õlivaba suruõhu (alla 3 mg/m3)

Suurte võimalustega
juhtpaneel
GD PILOT juhtpaneel - lihtne aga samas mitmekülgne
Uus juhtpaneel tagab kompressori töökindluse, võimaldades seda juhtida ja
kontrollida väga suure hulga parameetrite osas. GD Pilot omab nii sisendeid kui
ka väljundeid mida saab programmeerida. Meil on võimalik saada infot järgmiste
parameetrite kohta (ka eesti keeles):
• Töörõhk/siserõhk

• Kell programmeerimiseks

• Töörežiimi indikaator

• Töötemperatuur

• Nädalakellaga juhtimine

• RS 485- Modbus

• Töötunnid/ tunnid toodangus

• Kaugkäivitus

• Hooldusvahemikud

• Käivitus peale voolukatkestust

• Lisaseadmete alarmid

• Kahe rõhu kasutus

Väike põrandapind paigalduseks ning
integreeritud jahutuskuivati
Kõigile ESM / VS 23-29 mudelitele saab lisada jahutuskuivati. Nii kuivati kui ka veeeraldaja on varustatud nn „Zero loss” tüüpi kondensaadieemaldajatega.
Tänu ESD kontrollerile töötab kuivati vaid siis, kui suruõhu kastepunkt on liiga kõrge.
Tulemuseks on minimaalne energiakulu kvaliteetse suruõhu saamiseks.

Sünteetiline edutegur

Gardner Denver AEON 9000 SP määrdeaine on standardiks
See unikaalne sünteetiline määrdeaine on spetsiaalselt arendatud kruvikompressorites kasutamiseks.
Ka kõige raskemates tingimustes kestab see õli vähemalt 6000 töötundi.

Pikenenud tööiga
Kaitseb kompressori komponente.
Kaitseb pikaajalist investeeringut
Soovitame kasutada nn Õlinäidiste
programmi. Sellisel juhul tagab
Gardner Denveri labor määrdeainele
maksimaalse kasutusaja.

Oleme „rohelised”
• Pikemad õlivahetuse välbad
• E
 nergiakokkuhoid seoses
parimate määrimisomaduste
ja tööga madalamatel
temperatuuridel
• Vähendame elektriarveid

VS seeria:
Meie lahendus
muutuvale suruõhu
tarbimisele
Suruõhutarbimine on erinev nii tööpäeva kui ka -nädala lõikes. Ka
vajaminev rõhk võib olla erinevatel seadmetel ja kellaaegadel erinev. Keegi
või miski peab selles virr-varris „kaine pea” säilitama.
Vs (variable speed) kompressor = nutikas suruõhutootja
Kontrollides etteantud rõhku ja elektrimootori pöördeid reguleerime toodetava
suruõhu hulka. Nii toodamegi pidevalt paraja koguse suruõhku.
Õigesti valitud VS kompressor tagab
Teile kuni 30% energiakokkuhoidu.
VS kompressor on õige valik seal, kus
on õhutarbimine periooditi erinev.

VS kompressorit kasutades
hoiate kokku raha ning
tõstate tootmisefektiivsust
kuni 30%. Arukas, kas pole?

Ideaalselt sobitatud elektrimootor, reduktor ja kruvielement
GD kruvielemendid sobivad ideaalselt töötama madala energiakuluga
ja seda väga laias pööretevahemikus. Valitud kruvielemendi ja
jõuülekande kombinatsioon tagab, et kompressoriga toodetud
suruõhu erikulu (kW/m3/min) oleks konkurentsitult madalaim. See on
otsene energiakokkuhoid!

Tootlikkus (m3/min)

SURUÕHU VAJADUS VÕIB DRASTILISELT VARIEERUDA 24
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Vähenenud kulumine
tänu optimaalsele
pöörlemisele
VS annab meile … paindlikkuse
20-100% reguleerimisvahemik on suurem kui konkurentidel.
Samas reageerimisaeg tarbimise muutumisele on kiireim.
Ideaalne kombinatsioon!
VS seeria eelised:
• V
 äheneb mehaaniline osade kulumine
• V
 äiksem koormus laagritele
• V
 äiksem pulsatsioon
Järeleproovitud ja usaldusväärne inverter
• A
 setseb elektrikilbis
• Kaitstud tolmu eest filtritega
• Piisav jahutuskapatsiteet
• Pikaajaline ressurss

Vähendage
ökoloogilist jalajälge
ja säästke raha!

0% soojuse taaskasutamist

Järeljahuti
Kuum õli

eraldunud soojuse kasutuselevõtmisega
Suruõhu tootmisel eraldunud soojust
saab kasutada tootmisprotsessides,
küttesüsteemises ja tarbevee soojendamisel.

Kuum õli

• L igi 90% tarbitavast võimsusest on võimalik muuta
kasutatavaks soojuseks

Soojuse taaskasutuse komplekt

• T
 ermostaadiga kontrollitakse ja reguleeritakse kompressori
töötemperatuuri
• S
 oojuse taaskasutussüsteemi on võimalik tellida koos
kompressoriga või hiljem lisavarustusena ning paigaldada
juba töötavale seadmele

Kuum
vesi

Tööstusprotsessid

Küttesüsteem

Soe õhk
kütmiseks

80% soojuse taaskasutamist

Lihtne hooldada
Kompressori disain võimaldab hooldada seadet
lihtsalt ja kiirelt. Avades vaid külguksed, pääseme
hooldama kõiki komponente, mida hooldusprogrammis
nõutakse. Minimaalne kogus liikuvaid osi vähendab samuti
hoolduskulusid.
Hooldajasõbralik ehitus
• Lühike hooldusaeg
• Pikad hooldusvahemikud
• Alanenud hoolduskulud
Lihtsalt ligipääsetav
• Avanevad uksed võimaldavad
lihtsa juurdepääsu
hoolduspunktidele

Originaalvaruosade ja määrdeainete
kasutamine tagab kompressorite
tõrgeteta ja pika kasutusea

GD 5-aastane
hooldusprogramm
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Protect 5 on lihtne ja tasuta lahendus kompressorite efektiivseks ja pikaaegseks
kasutamiseks.
*Protect 5 tingimustega saate tutvuda meie volitatud esindaja juures
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Pakume koos oma volitatud hoolduspartneriga
kompressoritele 5- aastast garantiid*
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Tehnilised andmed
ESM 23 – ESM 29 seeria kompressorid
Gardner Denver
Mudel

Töörõhk

Mootori
võimsus

Tootlikkus1

bar g

kW

m3/min

ESM 23

7.5
22

3.46

13

2.99

7.5

4.48

10
ESM 29

Kaal

Mõõtmed

kg

L x W x H mm

67

650

1345 x
880 x
1612

68

677

1345 x
880 x
1612

69

681

1345 x
880 x
1612

4.16

10
ESM 26

Müratase2,
1m dB(A)

26

4.14

13

3.44

7.5

5.52

10

30

4.82

13

4.12

ESM 23 F – ESM 29 F seeria kompressorid koos integreeritud kuivatiga
Kastepunkt3

Kaal

Mõõtmed

°C

kg

L x W x H mm

ESM 23 F

5

840

1675 x 880 x 1612

ESM 26 F

5

867

1675 x 880 x 1612

ESM 29 F

5

871

1675 x 880 x 1612

Gardner Denver Mudel

VS 23 – VS 29 seeria kompressorid, sagedusmuunduriga
Gardner
Denver
Mudel

Min - max
rõhk

Mootor
võimsus

bar g

kW

Tootlikkus1 Tootlikkus1
7,5 bar
10 bar
m3/min

m3/min

Tootlikkus1)
13 bar
m3/min

Müratase2,
1m dB(A)

Kaal

Mõõtmed

kg

L x W x H mm

VS 23

5 - 13

22

1.12 - 4.13

1.06 - 3.74

1.24 - 3.10

70

681

1345 x 880 x 1612

VS 26

5 - 13

26

1.12 - 4.79

1.06 - 4.36

0.96 - 3.74

71

708

1345 x 880 x 1612

VS 29

5 - 13

30

1.12 - 5.42

1.06 - 4.86

0.96 - 4.05

72

712

1345 x 880 x 1612

VS 23 F – VS 29 F seeria kompressorid, sagedusmuunduri ja integreeritud kuivatiga
Kastepunkt3

Kaal

Mõõtmed

°C

kg

L x W x H mm

VS 23 F

5

871

1675 x 880 x 1612

VS 26 F

5

898

1675 x 880 x 1612

VS 29 F

5

902

1675 x 880 x 1612

Gardner Denver Mudel

1) Tootlikkus on mõõdetud vastavalt ISO 1217 Ed. 4, Annex C ja Pneurop/Cagi PN2CPTC2 nõuetele järgmistel tingimustel:
7,5 baari mudelitel 7 baari juures; 10 baari mudelitel 9 baari ning 13 baari mudelitel 12 baari juures.
Sisendõhk- 1 bar (a)
Õhutemperatuur- 20° C
Niiskusesisaldus- 0%
2) Mõõdetud avamaal vastavalt ISO 2151 ja ISO 9614-2 nõuetele, tolerants ± 3dB(A).
3) Andmed on toodud vastavuses DIN ISO 7183, 8573-1:2001 nõuetele, (klass 4, rõhualune kastepunkt 3° C). Töörõhk 7 baari,
sisendtemperatuur 35° C ning ümbritsev temperatuur 25° C

ESM / VS mudelid

ESM / VS mudelid koos jahutuskuivatiga

Kõik
suruõhuseadmed
ühelt tarnijalt
Gardner Denver pakub õlimäärimisega kruvikompressoreid alates
2,2 kW kuni 500 kW. Kompressorite mudelivalik on lai. Väiksemad,
kuni 22 kW, on saadaval ka mahutil. Lisaks automaatrežiimil
töötavatele ESM mudelitele on paralleelreana energiasäästlikud
sagedusmuunduriga VS seeria kompressorid. Lisavarustusena pakume
integreeritud jahutuskuivateid kastepunktiga +30 C. Kõik kompressorites
kasutatavad kruvielemendid on meie tehastes välja töötatud ning
valmistatud.
GD EnviroAire on vesimäärimisega õlivaba kompressor. Võimsusvahemik 15110 kW. Unikaalne ühe kruvi tehnoloogia ja reduktoris ning laagrites kasutatav
vesi muudab suruõhukvaliteedi klass 0 vääriliseks. Lisaks on väljuv õhk ka
silikoonivaba.
Kaasaegne tootmisprotsess vajab kvaliteetset suruõhku.
Selleks pakume täielikku valikut järelkäsitlusseadmeid:
• Trassifiltrid
• Jahutuskuivatid
• Adsorberkuivatid
• Kondensaadikäsitlus
• Õlikogurid
Kompressoripargi optimaalne juhtimine on keerukas aga tasub ennast ära.
GD Connect 12 võimaldab lisaks ESM ja VS seeria kompressoritele hallata ka kõigi teiste
kompressorivalmistajate seadmeid.
• G
 D Connect 12 võimaldab juhtida kuni 12 erinevat kompressorit
• GD Connect 4 on ideaalne lahendus väiksemate kompressorilahenduste jaoks

Esindaja Eestis:

Kadaka tee 5

Vasara 52 D

Tallinn, 10621

Tartu, 50113

Tel 6155 550

Tel 7303 500

info@kompressorikeskus.ee

tartu@kompressorikeskus.ee

gdcompressors.eu@gardnerdenver.com
www.gardnerdenverproducts.com

www.kompressorikeskus.ee
Tehnilised andmed võivad muutuda ilma ette teatamata.
Autoriõigused: 2012 Gardner Denver.

648.GB.0312.CI

Kompressorikeskus OÜ

