
Oljefria 
skruvkompressorer  
EnviroAire 15-37 fast hastighet och
EnviroAire VS 15-110 varierbar hastighet

Rely on GD to provide the perfect fit



EnviroAire från GD sätter standarden för ren luft. Dessa vatteninsprutade skruvkompressorer finns i vattenkylda 

och luftkylda versioner och är ISO 8573-1 Klass 0-certifierade. Vi erbjuder inte bara 100 procent oljefri luft utan 

även ökad energieffektivitet. Dessa kompressorer är gjorda för att möta de exakta behoven hos en rad olika 

industrier.

Inom till exempel livsmedel-, medicin- och elektronikindustrier är ren luft en kritisk faktor, och minsta oljedroppe 

kan orsaka föroreningar, vilket kan få allvarliga konsekvenser såsom:

•    Förstörda produkter

•   Driftsstopp

•   Skada på utrustning

•   Skadat företagsrykte

ISO 8573-1 tryckluftsstandard reviderades 2001 för att bemöta kraven hos dessa kritiska användningsområden 

där ren luft är avgörande. ISO 8573-1 KLASS 0 gav en ny sträng kvalitetsstandard och en omfattande 

mätmetodologi, som båda två har gett extra tyngd åt de fem renhetsklasserna som redan fanns.

Om din industri kräver 100 procent ren och oljefri tryckluft får du inte 
kompromissa med kvaliteten.

Kompromissa inte med kvaliteten…
Varför oljefri?



Kompromissa inte med kvaliteten…
Varför oljefri?

Klass Koncentration av olja  (aerosol, vätska, ånga) mg/m3

0
Enligt specificering av utrustningens användare eller  
leverantör och strängare än klass 1

1 ≤ 0.01

2 ≤ 0.1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

Silikonföroreningar in tryckluftssystem kan 
orsaka problem i en rad olika industrier. Inte 
minst i bilindustrin där en högkvalitativ finish  
är oumbärlig.

Bubblor, sprickor, hål och minskad fästförmåga är alla tecken 

på silikonförorening som leder till driftsstopp samt dyra 

produktförluster och extrajobb.

ISO 8573-1 KLASS 0-certifierade EnviroAire-kompressorer från  

GD erbjuder följande fördelar:

•    Garanterat 100 procent silikonfri

•    Speciellt utformad för att användas vid kritisk tillämpning av ren 
luft, såsom i bilindustrin.

•    Tar bort föroreningar som smuts och vatten enligt högsta 
standarder (ISO 8573-1)

•    Oberoende testad

Varför silikonfri?

TÜV (Technischer Überwachungsverein, 

organisationen för teknisk övervakning) 

rapporterar om GD:s sortiment av oljefria 

vatteninsprutade skruvkompressorer.



Ingen olja – ingen risk

Du kan vara helt säker på att kompressorerna i GD EnviroAire-serien är helt fria från olja – till skillnad från 

traditionella tvåstegskompressorer, som har växellådor med oljeinsprutning.

Hårda fakta… 

…och fler fördelar

GD EnviroAire-teknik Vanlig oljefri teknik

Olja
Nej, 100% helt oljefritt 
kompressionssystem

Ja

Hastighet Upp till 3 500 varv/min 6 000–25 000 varv/min

Kompressions- 
temperatur

60˚C Upp till 200˚C

Kompressions- 
element

1 2

Antal växlar 0 5-7

Antal lager 7 Fler än 15

Antal tätningar 2 Fler än 15

•    Direktdrift i ett steg maximerar effektiviteten och 
minimerar underhållet.

•    Vatteninsprutning av hög kvalitet smörjer, kyler 
ned och tätar kompressionsprocessen, vilket 
maximerar effektiviteten.

•    Ett förseglat och ljudisolerat system minskar 
bullret och förenklar monteringen.

•    Variabel hastighet som sänker energikostnaderna.

•    Säker och pålitlig drift tack vare ett omfattande 
styrsystemmed funktioner för fjärrstyrning.

• Olja

• Oljeseparator

• Oljeborttagningsfilter

• Växellåda

• Efterkylare

• Oljepump

• Komplex tätning

Det här finns INTE i EnviroAire

EnviroAire 15-110-serien 
Avancerad 100% Oljefri Teknik



EnviroAire 15-110-serien 
Avancerad 100% Oljefri Teknik

Helt fri från olja 
Låga drifttemperaturer och låg lagerbelastning möjliggör 

användning av underhållsfria, tätade lager, vilket helt och 

hållet eliminerar behovet av att smörja kompressornmed olja.

Kompressionen blir därför helt oljefri och de underhålls- och 

miljörelaterade kostnaderna som följer med byte av olja och 

oljefilter elimineras helt.

IP55-klassad, förseglad högeffektiv 
motor med kylfläkt 
Energieffektiva kompressorer är en viktig faktor bakom 

minskade kostnader under produktens hela livscykel.

�Avancerad konstruktion av motor 
och skruvenhet 
Enstegskompressionselementet har ett högt utflöde och direktdrivs av 

en IP55-drivmotor. Direktdriften möjliggör kraftöverföring med minimala 

förluster. 
•   Ingen växellåda •   Ingen olja •    Inget underhåll

Enkelt underhåll 
Systemens konstruktion innebär att servicepunkterna är mycket 

lättåtkomliga. De borttagbara panelerna möjliggör full åtkomst till alla 

grupperade servicedelar.

Helt integrerat och tyst system 
Alla komponenter är monterade på en fristående bottenplatta i stål och 

omslutna av ett ljudisolerat stålhölje.

Kompressionselementet och drivmotorn är monterade på flexibla fästen, 

vilket minimerar vibrationerna och bullret. Därför är det möjligt att 

ha enheten stående på golvet utan att fästa den. Kostnaden 

blir garanterat låg och monteringen går lätt.

Vattenreningssystem 
Beprövad filtrering genom omvänd osmos ger renat 

vatten av hög kvalitet, som smörjer, tätar och kyler ned 

kompressionsprocessen. På så sätt ökar driftsäkerheten 

och luftens livslängd.

Vatteninsprutad enstegsskruvenhet 
Den direktdrivna skruvenheten ger största möjliga 

effektivitet och tillförlitlighet. Den har en ovanligt 

låg roteringshastighet och skruvenhetens innovativa 

konstruktion komprimerar luft på båda sidor om 

rotorn, vilket minskar lagerbelastningen och ökar 

effektiviteten avsevärt.

En snabbtitt  
på fördelarna!



Modellerna EnviroAire 15-37 & 110:

“GD Pilot TS” har en högupplöst pekskärm och är extremt användarvänlig och självförklarande. Alla funktioner  

är tydligt strukturerade i fem huvudmenyer och lätta att förstå.

Det flerspråkiga styrsystemet “GD Pilot TS” garanterar pålitlig drift och skyddar din investering genom 

att kontinuerligt övervaka driftsparametrarna, 

vilket är avgörande för att du ska kunna minska 

driftskostnaderna.

Med hjälp av systemets förmåga att visa detaljerade 

systemanalyser i from av trenddiagram och grafer  

kan driftparametrarna ställas in exakt för att  

maximera effektiviteten.

•    Tryck i ledning/ledningsnät

•    Motorns hastighet (växlande hastighet)

•   Pålastningstimmar/totalt antal timmar i gång och genomsnittligt volymflöde

•    Genomsnittligt volymflöde per vecka

Hel-modernt styrsystem
Allt under kontroll -
“GD Pilot TS” pekskärmsstyrenhet



Spara ännu mer  
energi med vårt 
unika system för 
tryckluftshantering

Med GD Connect 12 kan du intelligent styra upp till 12 

kompressorer med fast eller varierbar hastighet.

•   Intelligent val av rätt kompressorkombination

•   Minskar energiförbrukningen genom att nätverkstrycket begränsas  
 till minsta möjliga band

Varje minskning med 1 bar kan potentiellt leda till en 6 % minskning av 

energiförbrukningen och upp till 25 % minskning av tryckluftsförluster.

•   Håller avlastad drift till ett absolut minimum

Modellerna EnviroAire 50-75:

Kompressorstyrsystemet DELCOS 3100 är baserat på en 

mikroprocessor och har omfattande övervakningsmöjligheter 

som skyddar kompressorn och ger operatören 

statusinformation. 

Styrsystemet är mycket flexibelt och har ett stort antal styralternativ, 

bland andra:

•    Starta/stoppa genom fjärrstyrning

•    Lasta på/lasta av genom 
fjärrstyrning

•    Automatisk omstart efter 
strömavbrott

•    Fjärrmeddelanden om gruppfel

•    Tidsinställd tryckreducering

•    RS485-kommunikationsport

•    Tidsinställning av start och stopp

GD Connect 12

DELCOS 3100

Styra och övervaka 
kompressorstationen



I vanliga fall varierar behovet av tryckluft mycket under dagen på en anläggning. Fluktueringar kan uppstå 

mellan olika skift; arbetsdagar kan skiljas från helgdagar och skillnader kan även finnas under olika årstider. 

Tryckbehovet kan också variera mellan olika maskiner och olika användningsområden. Någon måste utvärdera 

era unika och ofta komplicerade behov och rekommendera en anpassad lösning.

VS-kompressorn med varierbar hastighet – en smart lösning

Kompressorer med varierbar hastighet kan effektivt och pålitligt hantera varierande tryckluftsbehov som finns 

i de flesta anläggningar. Kompressorerna ökar och minskar hastigheten för att anpassa tryckluftsförsörjningen 

efter tryckluftsbehovet allt eftersom det fluktuerar.

Rätt kompressor med varierbar hastighet för 

tillämpningen ger avsevärda energibesparingar 

och en stabil tryckluftsförsörjning.

VS-kompressorn är en effektiv och mångsidig 

lösning även för de mest krävande industriella tillämpningarna och har alla Gardner Denvers funktioner och 

fördelar som associeras med tillförlitlig och enkel användning samt hög produktivitet.

VS-kompressorn med varierbar hastighet – en smart lösning

Kompressorer med varierbar hastighet kan effektivt och pålitligt hantera varierande 

tryckluftsbehov som finns i de flesta anläggningar. Kompressorerna ökar och minskar 

hastigheten för att anpassa tryckluftsförsörjningen efter tryckluftsbehovet allt eftersom 

det fluktuerar. Rätt kompressor med varierbar hastighet för varje applikation ger 

avsevärda energibesparingar och en stabil tryckluftsförsörjning. VS-kompressorn är en 

effektiv och mångsidig lösning även för de mest krävande industriella tillämpningarna 

och har alla Gardner Denvers funktioner och fördelar som associeras med tillförlitlig 

och enkel användning samt hög produktivitet.

“VS-Serien Sparar pengar OCH maximerar 
anläggningenS prOduktiVitet – det 

är SOSOm att Ha flera effektiVa 
kOmpreSSOrer i en. Smart!”

TRYCKLUFTBEHOVET KAN VARIERA MYCKET UNDER ETT DYGN
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EnviroAire VS-serien:  
Vår kompressorlösning när  
behovet av tryckluft varierar



Superb flexibilitet är standard i VS-serien.

Med ett kapacitetsområde på 20–100 % har VS-serien marknadens 

snabbaste och bredaste svarsområde för förändringar i 

tryckluftbehovet.

Fördelar när tryckluftbehovet varierar:

•     Mindre förslitning på inlopps- och utloppsventilernas 

komponenter

•   Inga påfrestande belastningar i skruvenheten

•   Minimerad pulserande belastning (tryck vid full belastning/utan  

 belastning) för all trycksatta komponenter i kompressorpaketet  

 (slangar osv.)

VS-Serien Har marknadenS 
SnabbaSte OCH bredaSte reSpOnS 

på VariatiOner i luftbeHOVet

Mindre förslitning 
tack vare stort 
reglerintervall



GD:s 5-åriga  
utökade garanti

Vårt fokus på kvalitet ger problemfri drift

GD tillhandahåller en utökad kompressorgaranti i fem år när GD:s 

auktoriserade servicepartners utför service med garanterad kvalitet*.

Vi anser att GD:s femåriga garanti kommer att vara ett naturligt val som 

ger maximal drifttid OCH bekymmersfri drift.

GD:s femåriga garanti – en enkel och kostnadsfri utökad garanti från GD – 

återigen tar vi industristandarden och gör den ännu bättre.

Paketens utformning gör att 

underhållspunkterna är lättåtkomliga 

Sidodörrarna är gångjärnsförsedda och kan 

tas bort för åtkomst till alla underhållspunkter. 

Det låga antalet rörliga delar sänker också 

underhållskostnaderna.

Underhållsvänlig design

•    Korta underhållstider

•    Långa underhållsintervall

•    Lägre underhållskostnader

Hög åtkomlighet

• Paneler och luckor kan lätt tas bort 

 med snabbkopplingsspärrar

“kOmpreSSOrnS liVS längd OCH
effektiVitet maximeraS när delar

OCH Smörjmedel från gd anVändS.”

5
years

Originaldelar

Originaldelar

Originaldelar

genUine ParTS

genUine ParTS

genUine ParTS

genUine ParTS

Originaldelar

Originaldelar

Originaldelar

Originaldelar

Originaldelar

Originaldelar

Originaldelar

Originaldelar

genUine ParTS

* Garantivillkor gäller. Kontakta närmaste auktoriserade serviceparatner för mer information.

Enkelt underhåll



 *    Data har uppmätts och anges i enlighet med ISO 1217, utgåva 4, bilaga C och bilaga E under följande   
 förhållanden och med följande arbetstryck: 7,5 bar-modeller på 7 bar, 10 bar-modeller på 9 bar och 13 bar-  
 modeller på 12 bar.

 Luftinloppets tryck 1 bar a
 Luftinloppets temperatur 20 °C
 Luftfuktighet 0 % (torr)
**  Uppmätt i fritt fält i enlighet med ISO 2151, tolerans +/– 3 dB

Tekniska specifikationer

Fast hastighet

Variabel hastighet

Gardner Denver 
modell Kylmetod

Motor- 
effekt Drifttryck Fri lufttillförsel (m3/min) Mått Ljudnivå 

dB(A)**
Vikt

(kW) (bar g) (bar g) 8 bar g* 10 bar g* L x B x H mm (kg)

EnviroAire 15
Luft

15 8 10 2.30 1.80 1345 x 880 x 1612
68 672

Vatten 65 624

EnviroAire 22
Luft

22 8 10 3.50 2.89 1345 x 880 x 1612
68 691

Vatten 65 643

EnviroAire 37
Luft

37 8 10 5.86 5.14 1722 x 920 x 1659
71 960

Vatten 61 860

Gardner Denver 
modell Kylmetod

Motor- 
effekt Drifttryck Fri lufttillförsel (m3/min)

vid 7 bar * Mått Ljudnivå 
dB(A)**

Vikt

(kW) (bar g) (bar g) min. max. L x B x H mm (kg)

EnviroAire VS 15
Luft

15 5 10 0.34 2.25 1345 x 880 x 1612
67 687

Vatten 64 639

EnviroAire VS 22
Luft

22 5 10 0.69 3.37 1345 x 880 x 1612
67 687

Vatten 64 658

EnviroAire VS 37
Luft

37 5 10 1.22 6.42 1722  x  920 x 1659
71 995

Vatten 61 895

EnviroAire VS 50
Luft

50 5 10 2.03 7.48 2158 x 1412 x 1971 72
1850

Vatten 1750

EnviroAire VS 75
Luft

75 5 10 3.48
11.27

2158 x 1412 x 1971 75
2000

Vatten 11.77 1900

EnviroAire VS 110 Vatten 110 5 10 3.17 18.46 2158 x 1412 x 1971 78 2200



GD:s skruvkompressorer på 2,2 till 500 kW har utformats för att uppfylla de 

högsta kraven som den moderna arbetsmiljön och maskinförarna ställer 

på dem. Som ett resultat är GD-kompressorerna otroligt energieffektiva, 

tysta och pålitliga. Dessa kompressorer fortsätter att ytterligare förstärka 

Gardner Denvers framgångshistoria. Både kompressorer med fast och 

reglerad hastighet finns tillgängliga.

De OLJEFRIA kompressorerna GD EnviroAire på 15 till 110 kW levererar 

energieffektiv tryckluft av hög kvalitet för användning i en rad olika anordningar. 

I och med att kompressorn är helt oljefri avger den ingen förorenad luft, vilket 

minskar risken och kostnaderna för förstörda produkter och omarbetning, särskilt 

för de kunder som arbetar i sterila miljöer. Både kompressorer med fast och 

reglerad hastighet finns tillgängliga.

Moderna produktionssystem och processer kräver luft av allt högre kvalitet. 

Vår kompletta produktserie för tryckluftsbehandling säkerställer den högsta 

produktkvaliteten och effektiv drift. 

Vår produktserie består av

•    Kyltorkar.

•    Adsorptionstorkar.

•    Kondensatsystem.

•    Olje- eller vattenseparationssystem.

Kompressorsystem består normalt av flera kompressorer som tillför luft till en 

gemensam luftbehållare. Dessa maskiners kombinerade kapacitet är i allmänhet större 

än vad som behövs för platsen. Luftstyrsystemet GD Connect är nödvändigt för att 

säkerställa att systemet fungerar så effektivt som möjligt.

•    Det moderna luftstyrsystemet GD Connect 12 kan styra upp till 12 

kompressorer med fast eller reglerad hastighet.

•   Det enkla luftsystemet GD Connect 4 är den ideala styrlösningen för  

 mindre tryckluftsstationer, och kan styra upp till fyra kompressorer med  

 fast hastighet.

Oberoende av vad du  
behöver så har GD  
en smart lösning!

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

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
Copyright 2012 Gardner Denver.
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GD is a brand of Gardner Denver Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure


