
Schroefcompressoren 
ESM 7 – 22 vast toerental en   
VS 7 – 22 toerentalgeregeld

Rely on GD to provide the perfect fit



Absolute 
betrouwbaarheid

De groeiende vraag van het bedrijfsleven naar 
perslucht zorgt ervoor dat fabrikanten betrouwbare, 

economische en veelzijdige compressoren moeten 
leveren die niet veel ruimte in beslag nemen. Gardner 

Denver lanceert de nieuwe ESM / VS 7–22 serie die aan al 
deze eisen voldoet.

Zonder een efficiënt en duurzaam schroefblok element, heeft een uniek 

compressorontwerp geen waarde. Daarom ontwerpt en produceert Gardner Denver dit 

kritieke element volgens zeer strikte normen. Overal ter wereld worden tienduizenden 

schroefblok elementen van ons gebruikt.

Dit wijst erop dat de componenten van de ESM / VS 7–22 

serie, over de tijdsgrens heen, hun waarde hebben bewezen.

•     De ESM-serie is ontworpen en geproduceerd op basis van de ISO 9001- en 

ISO 14001-normen. Daarom voldoet dit productassortiment aan de hoogste 

kwaliteitsnormen, volgens de verwachtingen van het bedrijfsleven.

Bewezen resultaat, 
zelfs in de moeilijkste 

omstandigheden

De productontwikkeling van Gardner Denver bestaat uit technologie-, efficiëntie- en 

prestatiegericht om te voldoen naar uw vraag van perslucht.

Ook bij kleinere 
bedrijfstoepassingen

kunt u de efficiëntie meten en uw 
jaarlijkse kostenbesparingen berekenen!



Geavanceerd ontwerp
De ESM / VS 7–22 schroefcompressoren met vast toerental zijn ontworpen om te 

voldoen aan de hoge eisen die door de moderne werkterreinen en machineoperatoren 

worden gesteld. Daarom zijn onze door een riem aangedreven ESM / VS 7–22 

compressoren uitermate energie-efficiënt, stil, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk. Ze 

hebben een langere levensduur en leveren perslucht van uitstekende kwaliteit.

Dankzij de divers verkrijgbare opties zijn ESM / VS 7–22 compressoren de juiste keuze 

voor de productie van hoogwaardige perslucht voor allerlei toepassingen.

Deze compressoren zijn de opnieuw een bewijs van het succes van Gardner Denver, als 

toonaangevend wereldwijd marktleider voor de levering van hoogwaardige compressoren.

Aangepast voor flexibiliteit

Het basismodel ESM / VS 7–22 compressor kan met allerlei handige opties 

worden uitgerust, zodat hij aan de zwaarste eisen kan voldoen. U profiteert 

van een flexibel compressorinstallatie, die u zelf hebt samengesteld. 

Zodoende beschikt u dus over een compacte persluchtoplossing die snel en 

efficiënt kan worden inzetten, daar waar er behoefte is aan perslucht van 

uitstekende kwaliteit.

De complete compressorinstallatie

bestaat uit de compressor en koeldroger, die samen op een tank 

zijn gemonteerd.

Betrouwbare apart verkrijgbare koeldroger

•    Minimaal stroomverbruik

•    Digitale dauwpuntsindicator

•    Inclusief condensafvoer

•    Milieuvriendelijk koelmiddel

•    Topprestatie en goede betrouwbaarheid met een 

minimum aan drukverlies

Persluchtketel van hoge kwaliteit

•     Geproduceerd volgens de hoogste EN 87/404-norm

•    Dankzij de voorgedroogde lucht van uitstekende 

kwaliteit, komt er geen condens in de persluchtketel terecht

Alle componenten zijn ‘plug & 
play’ gebruiksklaar

Vraag naar compressoren met 
een compact ontwerp



Geavanceerd 
regelsysteem 

GD PILOT-regelsysteem voor betrouwbaarheid en 

gebruiksvriendelijkheid

Het nieuwe controlesysteem zorgt voor een betrouwbare werking 

en beschermt uw investering door de bedrijfsparameters voortdurend 

te controleren.

De “GD PILOT”-controller 

heeft ook de mogelijkheid 

tot programmeerbare invoer 

en uitvoer, om zodoende extra 

uitrustingen te regelen. Ook biedt 

de controller de volgende functies 

met een duidelijk leesbare tekst. 

Meer voordelen

•    Lcd-interface met drie lijnen

•    Drogerregeling

•    Programmeerbare invoer en uitvoer

•    Display voor leegloop en lijndruk

•    Display voor lucht- en 

olietemperatuur

•    Totaal aantal bedrijfsuren en belaste 

uren

•    Informatie over de volgende 

onderhoudsbeurt

•    Beter foutenlogboekmonitor

•    Real-time klok

•    Door een timer geregelde stop/start

•    Externe stop/start

•    Automatisch opnieuw starten na stroomstoring

•    Tweede drukinstelling

•    Statusindicatie

•    RS485 – Modbus RTU

Twee mogelijke standen

•    Flexibiliteit door een op tank 

gemonteerde versie

•    Gebruiksvriendelijk ontwerp



Bespaar nog meer 
energie met ons uniek  
persluchtmanagementsysteem

GD Connect 4

Persluchtbeheerssysteem

Vandaag de dag is geen enkel modern en energie-efficiënt 

persluchtsysteem compleet zonder een intelligente hoofdregeling.

De nieuwe GD Connect 4 is de ideale intelligente oplossing voor kleiner 

persluchtinstallaties bestaande uit maximaal 4 compressoren met vaste 

of toerental regeling.

GD Connect 12 

Uniek beheerssysteem voor perslucht

De GD Connect 12 controller van Gardner Denver kan maximaal 

12 compressoren van elk type regelen, zowel vaste als 

toerentalgeregelde.

•   Eenvoudige installatie

•   Nog betere prestatie en efficiëntie

•   Eenvoudige bediening

•   Uitgebreide managementrapporten

Uniek beheerssysteem voor perslucht

Compressorinstallaties bestaan meestal uit meerdere compressoren die 

lucht aan een gemeenschappelijke luchtcollector leveren. De gezamelijke 

capaciteit van deze machines wordt gewoonlijk aangepast aan de maximale 

vraag naar lucht van de installatie.

De GD Connect 12 kan op intelligente wijze tot 12 compressoren met vast toerental of 

toerentalgeregeld regelen.

•    Op intelligente wijze wordt altijd de juiste compressorcombinatie gekozen

•    Het energieverbruik wordt teruggebracht door de netwerkdruk tot een zo smal mogelijke 

band te reduceren

Elke drukvermindering van 1 bar resulteert mogelijk in 6% minder energieverbruik en 

25% minder verlies door luchtlekkage.

•    Onbelast draaien wordt tot het absolute minimum gereduceerd

GD Connect 12

GD Connect 4



VS-serie: Ons 
compressorsysteem 

voor een variërende 
vraag naar perslucht

Gewoonlijk varieert de vraag naar perslucht gedurende de dag aanzienlijk. Verder 

kan de vraag ook fluctueren per ploegendienst, weekdag of jaargetijde. De vraag 

naar perslucht verschilt ook per machine en per toepassing. U hebt iemand nodig die 

uw unieke en vaak ingewikkelde vereisten kan beoordelen en een op maat gemaakte 

oplossing kan aanbevelen.

De VS-compressor met regelbare snelheid - een intelligente oplossing

Toerentalgeregelde compressoren reageren op efficiënte en betrouwbare wijze op de 

wisselende vraag naar perslucht van de meeste fabrieksluchtsystemen. Deze compressoren 

draaien sneller en 

dan weer langzamer 

om te voldoen aan 

de wisselende vraag 

naar lucht.

De juiste toerentalgeregelde compressor voor de juiste toepassing zorgt voor grote 

energiebesparingen en een stabiele, consistente luchttoevoer.

De VS-compressor is een efficiënt en veelzijdig systeem, ideaal voor de 

meest veeleisende industriële toepassingen. Het systeem biedt alle 

functies en voordelen van Gardner Denver en zorgt voor een betrouwbare, 

gebruiksvriendelijke en uitermate efficiënte werking.

De schroefblokken van Gardner Denver waarborgen een optimale 

betrouwbaarheid en de hoogste mate van efficiëntie de combinatie 

van regelbare aandrijving motor/compressor en controller zijn speciaal 

ontworpen om te voldoen aan de fluctuerende vraag van uw systeem op basis 

van het laagst mogelijke specifieke vermogen. Het grote voordeel voor u zijn de 

besparingen op de energiekosten.
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“De VS-compreSSor beSpaart gelD eN 
optimaliSeert De proDuctiViteit — alSof 

er meerDere efficiëNte compreSSoreN 
tegelijkertijD worDeN gebruikt. faNtaStiSch!”



Minder slijtage, dankzij het 
grote regelbereik

De uitstekende flexibiliteit maakt standaard 
deel uit van de VS-serie.

Met een capaciteitsregelbereik van 20-100%, biedt de VS-serie 

de snelste en breedste respons op vraagfluctuaties.

Bij een fluctuerende vraag naar perslucht profiteert u van 

het volgende:

•    Minder slijtage van de inlaat- en uitlaatklep

•    Geen schokdragende belasting van de airend

•     Een kleinere pulserende belasting (volledig belaste/

onbelaste werking) voor alle onderdelen van het 

compressorsysteem die onder druk staan (olietank, 

slangen, enz.) 

Beproefd inverterconcept

•    Geïntegreerd in de elektrische kast

•     Beschermd tegen stof door verwisselbare inlaatfilters

•    Maximale betrouwbaarheid en een geoptimaliseerd 

koelsysteem

•    Zorgt voor een uitstekende beschikbaarheid en een 

langere levensduur



Eenvoudig 
onderhoud

Het ontwerp van deze systemen zorgt voor eenvoudig toegankelijke 

onderhoudspunten. De zijdeuren van de omkasting hebben 

scharnieren en kunnen verwijderd worden, voor complete toegang tot 

alle onderhoudspunten.

Minder aantal bewegende onderdelen zorgen ook voor lagere 

onderhoudskosten.

Originele onderdelen  
van GD: perfect voor  

optimale prestaties 
en efficiëntie

Dankzij de enorme ervaring en kennis van de hoog 

opgeleide persluchtspecialisten van GD, het gebruik van 

originele onderdelen en hoogwaardige verbruiksartikelen van 

GD, die een goede werking garanderen profiteert u van een 

persluchtsysteem dat optimaal en efficiënt functioneert.

Onderhoudsvriendelijk ontwerp

•    Korte onderhoudsbeurten

•   Lange periode tussen 2 

onderhoudsbeurten in

•   Lagere onderhoudskosten

Minimaal ruimtebeslag

•    Het compacte ontwerp 

bespaart ruimte, zodat 

de compressor zelfs 

in de kleinste ruimte 

geïnstalleerd kan worden

Uitstekende toegankelijkheid

•    De panelen en kappen worden 

dankzij de eenvoudige grendels 

probleemloos verwijderd

Eenvoudige onderhouds-onderdelen

•    Olie-/luchtafscheiderselementen van het spin 

on/off type zorgen ervoor dat er niet meer dan 3 

mg/m3 olieresidu in de lucht achterblijft

•    Snelle olieverversing via externe afvoer

•    Eenvoudige toegang tot het 

aanzuigfilterelement

Gecombineerde lucht/olie koeler

•   Lage uitlaat-luchttemperatuur

•    Geen onnodige slijtage of condensaat in 

het systeemAuthentie
ke onder

de
le
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Authentieke onderdelen

Authentieke onderdelen

GENUINE PARTS

Authentieke onderdelen

Authentieke onderdelen

Authentieke onderdelen

Authentieke onderdelen

Authentieke onderdelen

Authentieke onderdelen

Authentieke onderdelen

Authentieke onderdelen

GENUINE PARTS

“het gebruik VaN autheNtieke oNDerDeleN eN 
SmeermiDDeleN VaN gD zorgt Voor eeN laNg 
proDuctleVeN eN optimale efficiëNtie.”



Langere GD-garantie tot 5 jaar 
Protect 5 - Onze totale inzet voor 
kwaliteit en gegarandeerde functionaliteit 

GD-garantie van 5 jaar - een eenvoudige en gratis garantieverlenging van GD - ook hier wordt weer een nieuwe 

norm gesteld met een betere serviceverlening.

GD biedt Protect 5 - een langere garantie van 5 jaar voor uw compressor, met een gegarandeerde 

servicekwaliteit door erkende dienstverleners van GD*. 

Wij geloven dat GD Protect 5 de nieuwe norm wordt voor “functionaliteit wanneer u die nodig hebt”, 

voor maximale productietijd EN gemoedsrust.

Protect 5 – een eenvoudige en gratis garantieverlenging van GD.

5
years

*  Raadpleeg de algemene voorwaarden. Neem contact op met het erkende onderhoudsbedrijf 
in uw buurt voor meer informatie.

“gD DiStributeurS leVereN oNDerhouD eN 
SerVice-oNDerSteuNiNg VaN werelDklaSSe 

Voor uw compreSSor met eeN team VaN hoog 
opgeleiDe eN Vakbekwame SerVicetechNici.”



Uw voordelen 
op een rijtje

Kwaliteit van A tot Z

Voor deze compressoren 

met vast toerental hebben 

wij gebruiksvriendelijke en 

nauwkeurige aandrijfsystemen 

ontwikkeld. Ook hebben we veel 

geïnvesteerd in de ontwikkeling van 

de beste koeling en ventilatie. Al deze 

functies hebben directe voordelen voor 

de gebruikers. Het onderhoud van deze 

compressoren wordt vergemakkelijkt dankzij 

de gebruiksvriendelijke omkasting.

Gegarandeerd laag geluidsniveau.

Neemt zeer weinig ruimte in beslag

•    Dankzij het geavanceerde 

compressorconcept

•    Past door een gewone deuropening

•    Vereenvoudigt de installatie

•    Kan worden ingezet waar perslucht nodig is

•    Elimineert dure persluchtleidingen

Hoog efficiënte motor

•    IP 55 motor 

De combinatie van aandrijving/motor/compressor en de controller voldoen aan de vraag 

van uw systeem bij het laagst mogelijke energieverbruik.

Hoge normale omgevingstemperatuur (45°C)

•    Zorgt voor een continue werking, zelfs in de zwaarste omstandigheden

•    Zorgt voor een stressloze werking, dankzij de efficiënte warmteafvoer

Volledig geïntegreerd ontwerp van het schroefblokelement

•    Beproefd schroefblok  

Het innovatieve geïntegreerde ontwerp, met olieafscheiding, oliefilter, thermostatische 

omstuurklep, reduceert het aantal interne slangen en onderdelen, met als gevolg een 

betere betrouwbaarheid.

Automatisch spansysteem op aandrijfriemen

•    Onderhoudsvrij

•    Zorgt voor de juiste riemspanning

•    Garandeert de riem een langere levensduur



Technische gegevens

1)   Gegevens gemeten en vermeld volgens ISO1217, uitgave 4, Bijlagen C en E in de volgende omstandigheden en met de volgende 
bedrijfsdrukwaarden: 7,5 bar-modellen op 7 bar, 10 bar-modellen op 9 bar en 13 bar-modellen op 12 bar. 
Luchtinlaatdruk 1 bar a 
Luchtinlaattemperatuur 20°C 
Vochtigheid 0% (droog)

2) Gemeten in vrijeveld-omstandigheden, volgens ISO 2151, tolerantie van +/- 3 dB
3)   De koeldroger heeft een aparte stroomvoorziening nodig. De gegevens verwijzen naar DIN ISO 7183 

(klasse 4, drukdauwpunt 3 °C). Voor meer informatie, zie de brochure “koeldrogers”.

Schroefcompressor
Nominale werkdruk Hoofdmotor Afgegeven debiet1) Geluidsniveau2),  

1m dB(A)
Gewicht Afmetingen

bar g kW m3/min kg L x B x H mm

ESM 7

7.5

7.5

1.32

70 205
667 x
630 x
1050

10 1.09

13 0.87

ESM 11

7.5

11

1.83

70 219
667 x
630 x
1050

10 1.64

13 1.34

ESM 15

7.5

15

2.72

70 335
787 x
698 x
1202

10 2.30

13 1.83

ESM 18

7.5

18.5

3.28

71 361
787 x
698 x
1202

10 2.79

13 2.36

ESM 22

7.5

22

3.66

71 367
787 x  
698  x 
1202

10 3.27

13 2.65

Schroefcompressor
Nominale werkdruk Hoofdmotor Afgegeven debiet1) Geluidsniveau2),  

1m dB(A)
Gewicht Afmetingen

bar g kW m3/min kg L x B x H mm

VS 7

7.5

7.5

0.48 - 1.27

69 222
667 x
630 x
1050

10 0.46 - 1.02

13 0.42 - 0.83

VS 11

7.5

11

0.63 - 1.81

70 231
667 x
630 x
1050

10 0.65 - 1.57

13 0.58 - 1.27

VS 15

7.5

15

0.93 - 2.61

72 365
787 x
698 x
1202

10 0.89 - 2.19

13 0.84 - 1.70

VS 18

7.5

18.5

1.34 - 3.06

73 381
787 x
698 x
1202

10 1.30 - 2.64

13 1.24 - 2.23

VS 22

7.5

22

1.05 - 3.55

73 386
787 x  
698  x 
1202

10 0.95 - 3.16

13 0.91 - 2.69

Schroefcompressor
Nominale werkdruk

Koeldroger3) Persluchtvat
Spanning Gewicht Afmetingen

bar g V/Hz kg L x B x H mm

ESM7TK/VS7TK
7.5

GDD11 270 Litres 230 /50 / 1 356/373 1514 x 
808 x 
1577

10

ESM11TK/VS11TK
7.5

GDD16 270 Litres 230 /50 / 1 371/383
10

ESM15TK/VS15TK
7.5

GDD26 500 Litres 230 /50 / 1 560/590

1883 x 
867 x 
1825

10

ESM18TK/VS18TK
7.5

GDD36 500 Litres 230 /50 / 1 615/635
10

ESM22TK/VS22TK
7.5

GDD36 500 Litres 230 /50 / 1 620/639
10

ESM 7 – ESM 22 - Schroefcompressoren met vast toerental

VS 7 – VS 22 - Schroefcompressoren toerentalgeregeld

ESM 7-22TK / VS 7-22TK complete compressoroplossing (incl. extra droger en op persluchtank gemonteerd)



Wat u ook  
wilt – GD heeft  

de beste oplossing!

De GD-schroefcompressoren met een bereik van 2,2 – 500 kW voldoen 

aan de hoogste vereisten van een moderne arbeidsplaats en verbruikers. 

Bijgevolg zijn GD-compressoren uitermate energie-efficiënt, stil en 

betrouwbaar. Deze compressoren zijn opnieuw het bewijs van het succes van 

Gardner Denver – die modellen heeft met vast toerental of toerentalgeregeld.

De OLIEVRIJE GD EnviroAire compressors met een bereik van 15 – 110 kW bieden 

hoogwaardige en energie-efficiënte perslucht voor allerlei verschillende toepassingen. 

Het volledig olievrije ontwerp zorgt ervoor dat er geen verontreinigde lucht meer wordt 

geleverd. Dit reduceert het risico en de bijbehorende kosten van productieverlies en 

dubbelwerk, vooral voor klanten die functioneren in een steriele werkomgeving – modellen 

beschikbaar met vast toerental of toerentalgeregeld.

Moderne productie systemen en processen vragen om een steeds betere luchtkwaliteit. Ons 

complete programma persluchtbehandeling zorgt voor de hoogste productkwaliteit en een 

uiterst efficiënte werking.

Onze productassortimenten bestaan uit:

•   Persluchtfilters.

•   Koeldrogers.

•   Adsorptiedrogers.

•   Condensaatbeheer.

•   Olie- en waterafscheiders.

Compressorinstallaties bestaan meestal uit meerdere compressoren die lucht aan een 

gemeenschappelijke luchtcollector leveren. De gecombineerde capaciteit van deze machines is 

gewoonlijk groter dan de maximale vraag ter plaatse. Voor de hoogste mate van efficiëntie is het GD 

Connect persluchtmanagementsysteem van essentieel belang.

•   Het moderne GD Connect 12 persluchtmanagementsysteem kan op intelligente wijze tot 12  

     compressoren met vast toerental of toerentalgeregeld 

•    Het eenvoudige GD Connect 4 persluchtsysteem is de ideale oplossing voor de regeling van  

kleinere persluchtstations en zal op intelligente wijze tot 4 compressors met vast 

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

Deze specificaties kunnen zonder 
voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.
Copyright 2012 Gardner Denver.

Voor meer informatie neemt u contact op met Gardner Denver  
of met uw plaatselijke distributeur.


