
Air - Master
– ‰roubové kompresory
Stavební fiada MC

3 – 5,5 kW

2005
Platnost od 1. června 2005

Vá‰ odborn˘ prodejce:

Technické zmûny vyhrazeny

1) Hladina hlučnosti ve vzdálenosti 1 m podle DIN 45635 T 13
2) U kompresorů na 10 bar měřeno při 9 bar podle ISO 1217.
3) K uvedeným typům je možno objednat kondenzační sušičku s přímou montáží na vzdušník. Informujte se u svého prodejce.

Typ Tlak Objemový Příkon Objem Rozměry Hluč- Odvod Obj. číslo
proud motoru vzduš. Š x H x V nost vzduchu

bar I/min. 2) kW I mm dB(A)1)

Samostatné kompresory 

AM 3-10 MC  10 385 3,0 - 480x570x650 63 3/4" H 420 110

AM 4-10 MC 10 485 4,0 - 480x570x650 65 3/4" H 420 210

AM 5-10 MC 10 690 5,5 - 480x570x650 72 3/4" H 420 310

AM 5-13 MC 13 510 5,5 - 480x570x650 72 3/4" H 420 313

Kompresory na vzdušníku 

AM 3-10 MC -170 ST 3) 10 385 3,0 170 480x570x1600 63 3/4" H 420 131

AM 4-10 MC -170 ST 3) 10 485 4,0 170 480x570x1600 65 3/4" H 420 231

AM 5-10 MC -170 ST 3) 10 690 5,5 170 480x570x1600 72 3/4" H 420 331

Ménû pohybliv˘ch komponentÛ

U systému ‰roubov˘ch kompresorÛ se komprese uskuteãÀuje

pomocí 2 pohybliv˘ch komponentÛ: hlavního a vedlej‰ího rotoru.

To vede k redukování technick˘ch problémÛ a nákladÛ na údrÏbu.

Îádné ventily

·roubov˘ kompesor nepotfiebuje sací nebo vypou‰tûcí ventil. To

zabraÀuje poklesÛm tlaku. Stejnû tak ménû dílÛ v procesu kom-

prese zaruãuje ménû poruch.

Optimální v˘kon

Na‰e ‰roubové kompresory jsou vybaveny elektronickou kontrolou

provozu, která zaji‰Èuje optimální chod kompresoru a zabraÀuje

pfiípadn˘m ‰kodám a nadmûrnému opotfiebení dílÛ. 

Valivé tfiení

U systémÛ ‰roubovice je rozpínavá nepropustnost tekutin zaru-

ãena mazacím olejem a kontaktem mezi hlavním a vedlej‰ím

rotorem. To v˘raznû sniÏuje opotfiebení dílÛ a zaruãuje dlouhou

Ïivotnost pfii extémním zatíÏení.

Trval˘  provoz a stálost teploty

·roubov˘ kompresor mÛÏe pracovat nepfietrÏitû, protoÏe chladící

systém oleje umoÏÀuje dosaÏení a udrÏení stálé teploty. Stejnû

tak optimální chlazení, aby vystupující vzduch mûl potfiebnou tep-

lotu pro provoz.

·roubové kompresory MC 
– optimální v˘kon pro trvalou spotfiebu



Digitální ovládání provozu
Zaji‰Èuje a kontroluje v‰echny funkce kompresoru a prostfiednictvím

„led“ diod je zobrazuje na jednoduchém ovládacím panelu : sled fází pro

kontrolu smûru otáãek motoru, max. teplotu oleje, elektromotoru a pfií-

tomnost vody v oleji. V tomto pfiípadû zastaví provoz a zabrání tak moÏ-

nému po‰kození kompresoru, popfiípadû nadmûrnému opotfiebení. To

v˘raznû ‰etfií servisní náklady.

Nov˘ olej na syntetické bázi
Zaji‰Èuje rychlou separaci vody, niÏ‰í tfiení, vût‰í úsporu energie a del‰í

intervaly údrÏby. Jeho v˘borné mazací vlastnosti zaji‰Èují lep‰í ochranu

jednotliv˘ch dílÛ proti opotfiebení a korozi. V˘hodné pro extrémní zatí-

Ïení stroje.

Soft-start
Kompresory 5,5 kW jsou standardnû vybaveny SOFT-STARTEM, kter˘

‰etfií motor a cel˘ pohonn˘ systém, zvy‰uje Ïivotnost jednotliv˘ch dílÛ.

Îádné zatíÏení pro elektrickou síÈ kvÛli zv˘‰enému odbûru proudu pfii

rozbûhu.

Stále stoupající spotfieba stlaãeného vzduchu v prÛmyslové
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 maximálnû moderní fie‰ení.

Stavební fiada MC
3 – 5,5 kW

Spolehlivé a tiché fie‰ení.

Tato stavební fiada ‰roubov˘ch kompresorÛ je dodávána ve dvou vari-

antách: jako samostatn˘ kompresor nebo kompresor na stojaté nádobû

o objemu 170 l. ·roubové kompresory mají velmi kompaktní stavbu,

v obou variantách zabírají prostor men‰í neÏ 1m2. Kompresor je snadno

pfiepraviteln˘ a schopn˘ instalace díky dodávce na EUR paletû.

Zapojit a provozovat
Kompresor je dodán ve stavu pfiipraveném k uÏívání. Staãí pouze pfiipojit

k elektrické síti. OkamÏité pouÏití bez ãasové prodlevy.

Îádné problémy s pohonem
Pohon kompresoru se uskuteãÀuje pomocí klínov˘ch fiemenÛ profilu

SPZ, pochromovan˘ch fiemenic a systému automatického napínání

garantujícího vysokou spolehlivost a dlouhou Ïivotnost klínov˘ch fiemenÛ.

Rok provozu bez údrÏby
Díky speciálním filtrÛm „Spin-on“ je umoÏnûn provoz po dobu celého

roku bez dal‰ích nákladÛ na údrÏbu (pfii obvyklém vytíÏení kompresoru).

Plánovaná údrÏba
Jednoduchá, rychlá a levná. Olejov˘ filtr, odluãovací filtr „Spin-on“

a vloÏka vzduchového filtru se vymûní jednodu‰e a rychle. To znamená

vy‰‰í efektivitu pfii niÏ‰ích nákladech na údrÏbu.

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

Kompresory fiady MC jsou vybaveny kontrolním panelem 
s mikroprocesorem, kter˘ nejen kontroluje standardní 
funkce stroje, ale také kontroluje pfiípadnou pfiítomnost
vody uvnitfi separátoru. 

Celkové uspofiádání kompresoru.

·roubov˘ blok speciálnû vyvinut˘ pro
malé v˘kony. ·roubovice má loÏiska
s pfiedpokládanou Ïivotností 40 000
provozních hodin.

Hliníkov˘ olejov˘ chladiã je dimen-
zován tak, aby zaruãil optimální pro-
vozní teplotu a zaji‰Èoval správné
chlazení kompresoru pfii okolní tep-
lotû 5-45 °C.

Efektivní systém pfienosu energií spo-
ãívá v fiemenicích z pochromované
oceli, které jsou pfiesnû vyváÏené za
úãelem eliminování vibrací, a ve zdo-
konalené ‰roubovici s novou hfiídelo-
vou ucpávkou. Automatick˘ systém
napínání umoÏÀuje optimální napnu-
tí fiemenÛ a pfiesné sefiízení fiemenic.

Sací regulátor mÛÏe pracovat v reÏimu
on/off (otevfien˘/zavfien˘) a v reÏimu
volnobûh/tlakování.

Separátor oleje integruje funkce
odluãovaãe a filtru oleje. Pfiímo spo-
jen˘ se separátorem je separaãní
filtr, olejov˘ filtr a ventil minimální-
ho tlaku, kter˘ po pfiepnutí kompre-
soru do fáze vonobûhu udrÏuje tlak
nezbytn˘  pro mazání loÏisek kom-
presoru.


