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Air-Master ‰roubové kompresory 
– zafiízení pro trval˘ provoz

Stále stoupající spotfieba stlaãeného vzduchu v prÛmyslo-
vé a fiemeslné oblasti vyÏaduje také stále spolehlivûj‰í,
nákladovû v˘hodnûj‰í a flexibilní kompresory.
Na‰e stavební fiady ‰roubov˘ch kompresorÛ vycházejí
tûmto poÏadavkÛm trhu vstfiíc a nabízejí inovované a maxi-
málnû moderní fie‰ení.

Elektronická kontrola 
a automatické fiízení provozníhoreÏimu
Tato funkce se t˘ká doby zátûÏe a doby volnobûhu. ZabraÀuje díky

automatické úpravû doby dobûhu pfiekroãení 10 sepnutí za hodinu.

Nedochází k pfietíÏení motoru, sniÏuje se opotfiebení a prodluÏuje

Ïivotnost.

Pfiehlednû umístûn˘ panel obsluhy s digitálním ukazatelem a nouzo-

v˘m vypínaãem zaji‰Èuje kompletní pfiehled a dobr˘ pfiístup ke v‰em

provozním funkcím.

Panel obsahuje pfiím˘ ukazatel provozního stavu, systémového

tlaku, teploty oleje a ukazatel intervalÛ údrÏby. RÛzné automatické

vypínací funkce, napfiíklad pfii pfiekroãení max. provozní teploty. Toto

v‰e zaji‰Èuje vysokou spolehlivost provozu.

Spu‰tûní kompresoru pfii nesprávném smûru otáãek je zabránûno

elektronickou cestou. Tím se zamezí eventuálním ‰kodám pfii uve-

dení do provozu, popfi. po zmûnû místa ustavení.

Stavební fiada
F1:  4 – 7,5 kW

Kompaktní verze ‰roubov˘ch kompresorÛ
Tato stavební fiada ‰roubov˘ch kompresorÛ je dodávána se snadno

odnímateln˘m krytem. To umoÏÀuje perfektní pfiehled o stavu kom-

presoru a ve‰ker˘ch dílÛ. 

Bylo dosaÏeno velmi nízké hluãnosti. Ta dosahuje i pfii odkrytovaném

kompresoru u verze na  4-5,5 kW 63-69 dBA a u verze na 7,5 kW 70 dBA. 

Tím je umoÏnûn chod pfiímo v provozech, dílnách apod. Ve‰keré

stavební díly jsou snadno pfiístupné a lehce demontovatelné. 

To je v˘hodné zejména z dÛvodu zaji‰tûní servisu a v˘mûny spotfieb-

ních dílÛ. Zrychluje a zjednodu‰uje to tyto práce a ‰etfií ãas a náklady.



Nov˘ ‰roubov˘ blok
Pro tyto kompresory byly vyvinuty nové bloky. Ty zaru-

ãují vy‰‰í v˘konnost i pfii niÏ‰ích otáãkách. Hlavní ‰rou-

bovice kompresoru má velmi malé otáãky. To má fiadu

v˘hod jako jsou nízká hluãnost, v˘raznû niÏ‰í opotfiebe-

ní a namáhání dílÛ, niÏ‰í spotfieba oleje atp.

·roubov˘ blok na jedné hfiídeli s motorem uspofií

mezipohon, a tím moÏné opotfiebení. Témûfi bezztráto-

v˘ pfienos v˘konu mezi motorem a ‰roubov˘m blokem

dodateãnû ‰etfií energii.

Velk˘ deskov˘ chladiã 
Deskov˘m chladiãem je zaji‰tûna optimální provozní

teplota kompresoru a souãasnû co nejniÏ‰í teplota stla-

ãeného vzduchu. Tato teplota má velk˘ vliv na konden-

zaci a celkovou kvalitu stl. vzduchu.

Stejnû tak je dÛleÏité, aby cel˘ mazací okruh 

kompresoru dosáhl optimální provozní teploty. To je

zaji‰tûno termostatick˘m spínaãem a ventilátorem.

Díky tomu jsou zaji‰tûny optimální provozní podmínky

i u ménû vytíÏen˘ch ‰roubov˘ch kompresorÛ.

Pfiepínání hvûzda-trojúhelník
Dodávané ‰roubové kompresory od 5,5 kW (vãetnû)

v˘‰e jsou standardnû vybaveny pfiepínaãem hvûzda-

trojúhelník.

Nízké náklady na údrÏbu
Stavba kompresoru je pfiizpÛsobena tak, aby byly jed-

notlivé stavební díly, které podléhají pravidelné údrÏbû,

dobfie pfiístupné, napfi. vloÏka vzduchového filtru, olejo-

v˘ filtr, odluãovací filtr, plnící otvor a v˘pusÈ oleje.

Verze na vzdu‰níku
Kompresory jsou dodá ány buì samostatnû nebo,

jako ob ykle u tûchto elikostí,e erzi na vzdu‰níku.



Typ Obj.číslo
Tlak
bar

Objemový
proud
I/min.2)

Výkon
motortu

kW

Objem
vzduš.

I

Rozměry
Š x H x V

mm

Hmotnost
kg

Hlučnost
dB(A)1)

AMD 4-10 F1 10 450 4,0 - 620x560x740 96 63 H 415 440
AMD 4-10 F1-300 10 450 4,0 300 1300x600x1460 201 63 H 415 441
AMD 4-10 F1-300+DK 10 435 4,0 300 1300x600x1460 226 63 H 415 443
AMD 5-10 F1 10 650 5,5 - 620x560x740 99 69 H 415 540
AMD 5-10 F1-300 10 650 5,5 300 1300x600x1460 204 69 H 415 541
AMD 5-10 F1-300+DK 10 610 5,5 300 1300x600x1460 229 69 H 415 543
AMD 7-10 F1 10 950 7,5 - 620x560x740 100 70 H 415 640
AMD 7-10 F1-300 10 950 7,5 300 1300x600x1460 205 70 H 415 641
AMD 7-10 F1-300+DK 10 930 7,5 300 1300x600x1460 229 70 H 415 643

1) Hladina hlučnosti v odstupu 1 m podle DIN 45635 T 13
2) Max. objemový proud při provozním tlaku podle ISO 1217 (provozní tlak = udání tlaku – 1 bar)

Kondenzaãní su‰iãka
Kompresor je moÏno vybavit kondenzaãní

su‰iãkou DK s objemov˘m proudem 1000 l/min.

a pfiíkonem 0,22 kW.

Su‰iãka je vybavena zafiízením na úsporu

energie (ESA) v závislosti na zátûÏi, tendenã-

ním ukazatelem teploty a automatick˘m odva-

dûãem kondenzátu. Kvalita usu‰eného stl.

vzduchu je zaruãena nerezov˘m deskov˘m

v˘mûníkem tepla.

Su‰iãka se snadno nainstaluje (zasune) pod

kompresor a je okamÏitû pfiipravená k provozu.

(Instalaci musí provádût odborn˘ servisní

technik)

Váš odborný prodejce:


