
COMPLEX NEEDS - SMARTER SOLUTIONS

Rada VS
Sroubové kompresory

s promennou rychlostí otácek
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Va‰e podnikání je jedineãné, rovnûÏ tak
Vá‰ systém stlaãeného vzduchu

Typick˘ odbûr vzduchu se v továrnách v prÛbûhu dne velmi
mûní. Navíc se kolísání mohou vyskytovat z pracovního dne
na víkend, ze sezony na sezonu a ze smûny na smûnu.
PoÏadavky na tlak se tedy mohou mûnit od stroje ke stroji
nebo od jedné aplikace k jiné. Potfiebujete nûkoho, kdo by
ohodnotil Va‰e jedineãné, ãasto komplexní poÏadavky a
doporuãil na míru upravené fie‰ení.

Chybné fie‰ení je nákladné

Stlaãen˘ vzduch není zdarma a má velk˘ vliv na produktivitu
podniku. Chybn˘ vzduchov˘ systém je nákladn˘ – ve formû
nadmûrn˘ch nákladÛ na energii, opravu a údrÏbu, prostoje,
zhor‰ené kvality stlaãeného vzduchu, neakceptovateln˘ch
hladin hluku a dal‰í. Návrh systému a volba kompresoru jsou
dÛleÏitá rozhodnutí s dlouhodob mi dÛsledky.

Promûnná rychlost kompresoru –
jedno elegantní fie‰ení

Kompresory s promûnnou rychlostí mohou efektivnû a
spolehlivû fiídit kolísav˘ odbûr vzduchu nacházejícího se v
mnoha továrnách se vzduchov˘m systémem. Tyto kompresory
zry‰ují a sniÏují mnoÏství pfiivádûného vzduchu pro odbûr
vzduchu, neboÈ tento kolísá. Správn˘ kompresor s promûnnou
rychlostí otáãek u správnû aplikovan˘ch dodávek podstatnû
‰etfií energii a umoÏÀuje stabilní, konzistentní dodávku vzduchu.

ODBùR VZDUCHU V TOVÁRNù SE VELMI âASTO MùNÍ
V PRÒBùHU âASU
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¤ady VS – promy‰lení v‰eho

Návrh fiad VS zapoãal na “ãistém listu papíru“. Tento pfiístup
je nejdÛleÏitûj‰í pro vytváfiení kompresoru s promûnnou rychlostí
otáãek, kter˘ podává optimální v˘kon v ‰irokem pracovním
rozsahu. Maximální spolehlivost, klíãov˘ rys musí b˘t základem
ãásti návrhu. ¤adou VS zaruãuje mezinárodní t˘m inÏen˘rÛ
svûtové tfiídy skuteãnû úãelov˘ sortiment kompresorÛ.

 V˘hody: úãinn˘, spolehliv˘, flexibilní…
bezchybn˘

¤ada VS je dokonal˘, revoluãní sortiment kompresorÛ, kter˘
je elegantním fie‰ením pro Va‰e komplexní potfieby. Limity
efektivity konkurenceschopného pohonu kompresorÛ s
promûnn˘mi otáãkami byly eliminovány k prokázáni nového
standardu v této oblasti. Flexibilita této fiady pfiekonává jakékoliv
jiné kompresory. To znamená stabilní tlak pro továrny a
maximální produktivitu. Koneãnû, fiada VS je tak spolehlivá,
Ïe je nejlep‰í zárukou pfii koupi.

NÁKLADY NA STLAâEN¯ VZDUCH BùHEM 5 LET

Energetické náklady
86 %

Náklady na koupi 8 %

Náklady na servis,
opravu & údrÏbu 6 %

Elegantnejsí
resení
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V‰ude zhodnoÈte efektivitu – plné zatíÏení,
ãásteãné zatíÏení, nulové zatíÏení

Horní rozsah – ãásteãn˘m zatíÏením získává efektivita
v˘znam
Pfii plném zatíÏení v horním prÛtokovém rozsahu (nejsvûtlej‰í
oblast v grafu nahofie) mají kompresory s pln˘m zatíÏením-
modulací typicky lep‰í v˘konové parametry (ãerná kfiivka). Jak
klesá tok vzduchu jiné typy kompresoru se stávají více
energeticky úãinné (modrá a ãervená kfiivka).

Stfiední rozsah - VSD pfiebírá vedení
Ve stfiedním rozsahu VSD kompresor ukazuje dÛleÏitá ‰etfiení
energií v porovnání s jin˘mi typy kompresorÛ. Asi v 75 %
plného prÛtokového zatíÏení kompresoru je VSD kompresor
o 5 - 15 % úãinnûj‰í a v˘hoda se zvy‰uje, jak klesá prÛtok.

Dolní rozsah – VSD je na daleko lep‰í
V dolním rozsahu (modré stínování) ‰etfií VSD kompresor
dokonce více. PouÏití kompresorÛ s promûnnou rychlostí
otáãek druhou smûnou, která pouÏívá jen 40 % poÏadavkÛ
na vzduch první smûny, je jen jedna zmnoha ideálních aplikací
pro VSD kompresor.

VS fiada poskytuje efektivitu v‰ude – plné
zatíÏení, ãásteãné zatíÏení, nulové zatíÏení

Typické VSD kompresory nejsou stavûny pro maximální v˘kon.
Vût‰ina v˘robcÛ jednodu‰e adaptuje jejich aktuální produkty
pro pohon s promûnn˘mi otáãkami a motor. V˘robky VS fiady
jsou specificky navrÏeny pro získání nejvy‰‰í úãinnosti v celém
pracovním rozsahu.

Pohon s promûnn˘mi
otáãkami (VSD)

Promûnn˘ zdvihov˘
objem
Modulace

Dodávka vzduchu kompresoru (m3/min)
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Pfii 40 % zatíÏení je
VSD o 25–40%
úãinnûj‰í

Pfii 75 % zatíÏení je
VSD o 5-15 %
úãinnûj‰í

Pfii nízk˘ch zatíÏeních je
VSD o 50 % úãinnûj‰í

TYPICKÉ ÚâINNOSTI T¤Í TYPÒ KOMPRESORÒ
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V˘kon na hfiídeli (%)

Pomûr plného/nulového zatíÏení (%)

Modulace
ZatíÏení ZAP./VYP.
VS

 30%

savings

Efektivita – dodávka za nejnizsích
mozných nákladů na elektrinu
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Neomezen˘ poãet spou‰tûní/zastavení provozu
Pokud není potfieba vzduchu, kompresory fiady VS zastaví
bûh BEZ odvzdu‰nûní v‰ech ãástí, které byly natlakovány.
Není tudíÏ pouÏito energie, pokud není potfieba vzduchu.
Pokud se vyÏaduje odbûr vzduchu, kompresory “jemnû” spou‰tí
na ãásteãné tlakové zatíÏení. V˘sledek – spotfieba energie je
udrÏována na absolutním minimu.

·roubové bloky optimalizované pro fungování pfii promûnné
rychlosti otáãek
Gardner Denver investoval miliony eur do v˘voje nov˘ch
‰roubov˘ch blokÛ a nov˘ch profilÛ rotorÛ pro specifick˘ úãel
maximalizace úãinnosti u kompresorÛ s promûnnou rychlostí
otáãek.

Více modelÛ k v˘bûru
KaÏdá platforma série VS  má nûkolik modelÛ, ze kter˘ch lze
vybírat. To znamená, Ïe mÛÏete lépe srovnávat Va‰e potfieby
se specifick˘m kompresorem a získat nejlep‰í hodnotu pro
Va‰i aplikaci.

NavrÏeno pro minimální tlakovou ztrátu
Na ztrátu tlaku 0,14 bar uvnitfi kompresoru je spotfiebováno
1 % v˘konu. To znamená, proã kaÏdá oblast v tûchto
kompresorech byla konstruována tak, Ïe vzduch protéká s
nejmen‰ím moÏn˘m omezením.

Základ úãinnosti –
Odpovídající motor, pohon a ‰roubov˘ blok
Zaãali jsme designem ‰roubového bloku a profilu rotoru, kter˘
nabízí prÛmyslu fiízenou regulaci a v˘kon. SdruÏili jsme se se
‰piãkov˘m v˘robcem zamûfien˘m na v˘voj dokonale
odpovídajícího motoru a pohonu s promûnnou rychlostí otáãek
pro práci s na‰ím ‰roubov˘m blokem pfii optimální úãinnosti
a regulaci kapacity. Modely VS 25 – 440 kW (35 – 500 HP)
jsou s pfiím˘m pohonem, takÏe nemají Ïádné ztráty od fiemenÛ.

Pro maximální úãinnost uspofií
VS série kaÏd˘ moÏn˘ kW

Zafiízení Gardner Denver’s Integrated Tempest®
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¤ez ‰roubov˘m blokem Gardner Denver Enduro® Plus

Konstruováno pro spolehlivost

PouÏili jsme návrh cestou “ãistého listu papíru” se v‰emi
komponentami peãlivû zvolen˘mi a otestovan˘mi pro jejich
specifick˘ v˘kon a úãel.

Design fiady VS spojuje moderní technologii ventilu
smû‰ování oleje, která komunikuje s ovládáním AirSmartTM

pro udrÏování v˘tlaãné teploty kompresoru nad rosn˘m bodem
(podle okolní teploty provozního prostfiedí a tlaku) pro zabránûní
kondenzace z kondenzování vody v mazivu. Chytré!

Konstrukce integrované jednotky Tempest® u modelÛ Gardner
Denver do70 kW eliminuje netûsné body elegantní, úãinnou,
nejnovûj‰í technologií konstrukce. Na‰e nové ‰roubové bloky
Enduro® Plus byly vyvinuty pro vy‰‰í úãinnost a spolehlivost,
neÏ kdy pfiedtím.

Elegantnûj‰í fie‰ení – fiada
kompresorÛ VS s promûnnou
rychlostí otáãek

Spolehlivost pro maximální
dobu behuv
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ZpÛsobilost ãelit kolísav˘m
odbûrÛm stlaãeného vzduchu

• Ze smûny na smûnu, v‰edního dne na víkend nebo sezony
na sezónu… nabízíme nej‰ir‰í rozsah regulace vprÛmyslu.
Jin˘mi slovy, máme vy‰‰í schopnost ãelit poÏadavkÛm 
kolísavého odbûru vzduchu.

• Voliteln˘ tlak mezi 3 – 13 bar dotykem tlaãítka – není tfieba
nového kompresoru, pokud Vá‰ tlak vyÏaduje zmûnu.

• Rychlá odezva na zmûny tlaku, která udrÏuje cílov˘ tlak
v toleranci +- 0,1 bar. Toto poskytuje stabilní tlak pro továrny,
z ãehoÏ vypl˘vá vy‰‰í produktivita.

• Úplná fiada kompresorÛ pro srovnání Va‰ich poÏadavkÛ od
11 do 440 kW. S více modely mÛÏeme dokonale porovnávat
Va‰e potfieby.

• Volitelnû integrovaná su‰iãka do modelu 70 kW modelu 
umoÏÀuje kompaktní, prostorovû úspornou instalaci.

Ovládání AirSmart™

Jednoduchost

Ovládání AirSmartTM bylo konstruováno pro tvorbu operaãního
rozhraní transparentního pohonu s promûnnou rychlostí otáãek.
Nemusíte b˘t expert na pohony s promûnnou rychlostí, abyste
otáãek k obsluze Va‰eho kompresoru. Ovládání se stará o detaily.

Ovládání automaticky nastavuje v˘kon kompresoru dle zmûn
systému spotfieb vzduchu – u‰etfiení va‰ich penûz za energii.

Zmûna zásobování tlakem stlaãením tlaãítka je tak snadná.
JiÏ není tfieba nového stroje, pokud Vá‰ tlak poÏaduje zmûnu.

Komunikace & pofiadí

Voliteln˘ komunikaãní modul umoÏÀuje jednotkám fiady VS
komunikovat se v‰emi ostatními. To není jen hodinové
vyrovnání, schéma pofiadí zap./vyp. Na‰e ovládání umoÏÀuje
systému skuteãnû optimalizovat úãinnost, protoÏe pozná
kapacitu jin˘ch strojÛ a organizaci jejich práce.  Komunikaãní
modul umoÏÀuje také dálkovû monitorovat jednotky VS.

Roz‰ífiení schopností

TéÏ je dostupná moÏnost vybavit ovládání AirSmart™
roz‰ifiujícím modulem, kter˘ umoÏÀuje dodateãné vybavení
I/O pro pfiídavné monitorovací zafiízení, napfiíklad snímaã tlaku.

Zdokonalen˘ displej

Ovládání má ãtyfifiádkov˘ displej s menu a dotekov˘mi tlaãítky
pro snadnou navigaci. Dva fiádky zobrazují provozní informace
jako tlak, teplotu, provozní hodiny, atd. zatímco dal‰í dva fiádky
zobrazují návûstní zprávy, zprávy o vypnutí, ãísla doporuãen˘ch
náhradních dílÛ  a informace o servisním spojení.

Flexibilita pro prekonávání
Vasich cílův

v
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Prostfiedí

Kompaktní pÛdorys. Na‰e ucelená fiada VS byla navrÏena
s kompaktním pÛdorysem pro úsporu prostoru a u‰etfiení
nákladÛ na instalaci.

V‰echny modely VS s extra nízk˘m hlukem jsou urãeny
pro tich˘, Ïivotnímu prostfiení a pracovníkÛm bezpeãn˘ provoz.

Provozuschopnost & podpora v˘robku

Provozuschopnost. Bûhem návrhu fiady VS byla vûnována
velká pozornost faktu, aby se zajistilo, Ïe na‰e kompresory
jsou snadno obsluhovatelné a udrÏovatelné.

Podpora servisní síti. Gardner Denver má síÈ vy‰kolen˘ch
servisních poradcÛ dostupn˘ch kdykoliv, kdyÏ potfiebujete mít
Vá‰ kompresor v nejlep‰í formû. Jsme zavázáni dodávat
komponenty pro potfieby Va‰eho systému stlaãeného vzduchu.

Pozáruãní servis v˘robkÛ. Gardner Denver provádí úplnou
fiadu servisních sluÏeb v˘robkÛ po seznámení se s potfiebami
celého Va‰eho systému.

Zjednodusení provádení
Vasí cinnosti

v v
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Pro další informace, prosím, kontaktujte
Vašeho místního zástupce nebo

Gardner Denver Oy
P.O.Box  516
FI-33101 Tampere
FINSKO
Telefon +358 (0)20 544 141
Fax +358 (0) 20 544 140
info@gardnerdenver.fi
www.gardnerdenver.com

Gardner Denver (Germany)
Johann-Sutter-Strasse 6-8
DE-79650 Schopfheim
NĚMECKO
Telefon +49 7622 666 77 0
Fax +49 7622 666 77 11
kompressoren@gardnerdenver.com
www.gardnerdenver.de

Gardner Denver (Benelux)
Kauwlei 84
BE-2550 Kontich
BELGIE
Telefon +32 3 458 4046
Fax +32 3 458 4045
paul.vanrymenam@gardnerdenver.com
www.gardnerdenver.com

Gardner Denver (Anglie)
Cheques Bridge
GL1 4LL Gloucester
ANGLIE
Telefon +44 1452 338 338
Fax + 44 1452 338 348
info.uk@gardnerdenver.com
www.gardnerdenver.com

Specifikace podléhají zmûnû
bez upozornûní.
Copyright 2006 Gardner Denver. G
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Mysleli jsme na v‰e –
ELEGANTNùJ·Í ¤E·ENÍ
v‰ech moÏností kolem!


