
ENVIROAIRE VS15–VS110 | 20–150 HP
COMPRESSOR DE PARAFUSO ROTATIVO DE VELOCIDADE VARIÁVEL DE  

ESTÁGIO ÚNICO ISENTO DE ÓLEO

Série EnviroAire VS



GARDNER DENVER | ENVIROAIRE VS

Elimine o risco 

100% isento de óleo garantido

CLASSE CONCENTRAÇÃO TOTAL DE ÓLEO  
(AEROSSOL, LÍQUIDO, VAPOR) MG/M3

0
Como especificado pelo usuário ou fornecedor 
do equipamento e mais rigoroso que a classe 1

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1

4 ≤ 5

Como o EnviroAire ES tem um projeto isento de óleo, 
não é usado óleo em local algum dentro da máquina, 
o que garante risco zero de contaminação do produto 
devido à transferência de óleo. O EnviroAire VS atende à 
ISO 8573-1 Classe 0, a classe mais rigorosa. Ele também 
tem certificação de Sem Silicone, o que é essencial 
para aplicações como automotiva e farmacêutica.
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Sem silicone

A contaminação de silicone em sistemas de ar 
comprimido causa problemas em uma ampla 
variedade de setores, como componentes eletrônicos, 
farmacêuticos e automotivos. O desperdício caro de 
produtos, o retrabalho e o tempo de inatividade da 
produção podem resultar dessa contaminação.

Por exemplo, um acabamento de pintura de alta 
qualidade é essencial para o setor automotivo. Bolhas, 
rachaduras, crateras e perda de adesão são sintomas 
de contaminação de silicone.

 ■ 100% sem silicone, garantido

 ■ Projetado especificamente para uso em aplicações 
críticas de ar puro, como o setor automotivo

 ■ Evita contaminação e oferece os mais altos padrões 
de qualidade do ar

 ■ Testado e certificado de forma independente
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Esses compressores de parafuso 
com injeção de água estão 
disponíveis em versões refrigeradas 
a água e a ar e têm certificação ISO 
8573-1 CLASSE 0. Oferecendo não 
apenas 100% de ar puro isento de 
óleo, mas também maior eficiência 
energética, esses compressores 
são fabricados para atender às 
necessidades específicas de uma 
grande variedade de setores. 

 ■ O motor TEFC IP55 de alta 
eficiência garante excelente 
desempenho nas condições mais 
severas

 ■ O compartimento totalmente 
fechado e silencioso reduz os 
ruídos e simplifica a instalação

 ■ A comprovada tecnologia de 
velocidade variável reduz os 
custos de energia e economiza o 
seu dinheiro

 ■ O controlador garante uma 
operação segura e confiável

 ■ O compartimento do separador, 
construído em aço inoxidável, 
proporciona a separação eficaz da 
mistura de ar/água e do elemento 
compressor 

 ■ O design elimina a transmissão, 
assim, não há necessidade de 
lubrificação ou chances de 
contaminação

 Construção isenta de óleo

O EnviroAire VS da Gardner 

Denver define os 
parâmetros de pureza do ar
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Série EnviroAire da Gardner Denver: A 
melhor escolha

A exclusiva concepção de velocidade variável com 
injeção de água da série EnviroAire VS possibilita 
velocidades menores combinadas com temperaturas 
de operação mais baixas, o que resulta em maior 
eficiência e menor desgaste dos componentes. 

 ■ A injeção de água no elemento compressor fornece 
lubrificação, vedação e arrefecimento. 

 ■ As excelentes propriedades de arrefecimento 
da água permitem que o compressor opere em 
temperaturas mais baixas, gerando compressão 
quase isotérmica, baixo consumo de energia e níveis 
de eficiência líderes na categoria. 

 ■ Um cartucho de membrana de osmose inversa filtra 
a água inserida no compressor; com isso, a água 
mantém um nível de pureza sempre alto.

Tranquilidade

Em casos em que o ar comprimido contaminado pode 
resultar em desperdício caro de produtos, você pode 
ficar tranquilo, pois o compressor Gardner Denver 
isento de óleo eliminará a transferência de óleo no 
fornecimento de ar comprimido. Além disso, a remoção 
de óleo do processo de compressão permite que 
os usuários de ar comprimido operem com máxima 
eficiência ambiental.

Tranquilidade

Injeção de água = temperaturas mais baixas 
Temperaturas mais baixas = compressão mais eficiente

Isotérmico

Dois estágios com 
intercooler

Série EnviroAire 
Injeção de água

Economia de energia

DIAGRAMA DE COMPRESSÃO
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Inovação durável

Cargas de rolamento equilibradas

O elemento compressor de acionamento 
direto oferece o mais alto nível de eficiência 
e confiabilidade. Com velocidades 
rotacionais excepcionalmente baixas, o 
design inovador do elemento compressor 
comprime o ar nos dois lados do rotor, 
reduzindo significativamente as cargas de 
rolamento e aumentando a eficiência. 

As cargas de compressão são equilibradas, 
resultando em baixas cargas de rolamento 
e alta confiabilidade. Baixas cargas de 
rolamento e baixas velocidades permitem 
rolamentos com vedação vitalícia, não 
precisando de lubrificação a óleo

PROJETADO PARA INJEÇÃO DE ÁGUA: 
apresenta rotores duráveis, de canaleta dupla e 
um elemento de compressão de acionamento 
direto de estágio único

 ■ Rotor principal em bronze simples de 6 estrias

 ■ O baixo aumento de temperatura elimina a necessidade de um 
arrefecedor de ar final e reduz as perdas de pressão

 ■ A ausência de contato entre peças de metal e os baixos níveis 
de pulsação garantem baixos níveis de vibração e ruído

 ■ Rotores de canaleta compostos de fibra de carbono e 11 dentes 
geram 12 pulsos de ar por revolução, comparados com 6 
pulsos para um parafuso convencional

 ■ Os rolamentos de rotor principais, vedados e lubrificados com 
graxa, e os rolamentos de rotor com canaleta, lubrificados com 
água, estendem a vida útil dos rotores e rolamentos

Cargas axiais atuam em ambos 
os lados do rotor principal

Cargas radiais atuam na parte superior 
e inferior do rotor principal
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Design robusto 

Sistema de purificação de água de alta eficiência

 ■ Garante operação confiável e sem problemas

 ■ A injeção de água é automaticamente drenada para ponto de baixo nível 
abrindo a válvula de drenagem de água e preenchida novamente com água 
purificada do tanque

 ■ Conecta-se ao suprimento de água potável com pressão entre 40 e 87 psig

 ■ O consumo de água é de 4 a 10 galões por dia do suprimento de entrada de 
água potável

Bomba 
permeável RO

Pré-filtro de carbono ativado

Cartucho de membrana Sistema automático para 
completar água

Sistema de filtragem por osmose reversa 

(RO) oferece água de alta qualidade e reduz 

requisitos de água e custos de operação
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VELOCIDADE 
VARIÁVEL

VELOCIDADE 
FIXA

12% 5%

8%10%

CUSTO DE ENERGIA CUSTO DE ENERGIA

INVESTIMENTO

INVESTIMENTO

CUSTOS DE 
MANUTENÇÃO E 
SERVIÇO

CUSTOS DE MANUTENÇÃO 
E SERVIÇO

ECONOMIA DE ENERGIA
25%

DE 

58% 82%

Um compressor de 
velocidade variável 
com 70% de carga

Um compressor 
de velocidade fixa 
típico operando 

com 70% de carga

CUSTO DE PROPRIEDADE 
Velocidade variável vs. Velocidade fixa 

O uso de um compressor de velocidade variável pode facilmente economizar 
25% em custos de energia ao fornecer a quantia exata de ar comprimido 
para realizar o trabalho.

ECONOMIA DE ENERGIA 
com acionamento de velocidade variável

Reduz o custo de propriedade 

Minimize o seu consumo  
de energia

O maior componente de custo de 
um compressor durante o tempo de 
atividade é a energia necessária para 
operá-lo.

Resposta perfeita à sua 
demanda de ar individual

Os compressores de velocidade variável 
da Gardner Denver podem lidar com 
confiança e eficiência com demandas 
de ar variáveis. O compressor de 
velocidade variável certo na aplicação 
correta fornece economia de energia 
significativa, ao mesmo tempo em que 
tem um fornecimento de ar estável com 
pressão constante.
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Desgaste reduzido 

Flexibilidade superior padrão com o EnviroAire VS

Com uma grande variedade de capacidades, a série EnviroAire VS tem a 
resposta mais ampla e rápida do mercado a mudanças de demanda de ar.

Benefícios durante a demanda de ar variável

 ■ Desgaste reduzido nos componentes de válvula de descarga e 
entrada

 ■ Nenhuma carga de rolamento de choque para o elemento 
compressor

 ■ Carga pulsante minimizada (pressão de carga completa/pressão 
de descarga) para todos os componentes pressurizados no 
conjunto do compressor (mangueiras, etc.)

O ENVIROAIRE VS 

APRESENTA A RESPOSTA 

MAIS RÁPIDA E MAIS 

AMPLA DO MERCADO ÀS 

MUDANÇAS NA DEMANDA 

PNEUMÁTICA
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GD Pilot TS: 
Controle de última geração

O “GD Pilot TS” com tela tátil de alta resolução de 5,7 pol. é extremamente 
intuitivo e fácil de navegar. Todas as funções são claramente estruturadas 
em cinco menus e são intuitivamente visuais.

O sistema de controle de vários idiomas do “GD Pilot TS” garante uma 
operação confiável e protege seu investimento monitorando continuamente 
os parâmetros operacionais, que são essenciais para reduzir os custos de 
operação.

Com a habilidade de exibir análises de sistema detalhadas na forma de 
gráficos e diagramas de tendência, os parâmetros operacionais podem ser 
definidos precisamente para maximizar a eficiência.

Recursos e funções

 ■ Status do compressor 

 ■ Pressão de rede/linha

 ■ Velocidade do motor

 ■  Horas com carga/total de horas de atividade e média de fluxo 
de volume

 ■ Média de fluxo de volume semanal

 ■ Temperatura e pressão do ambiente

 ■  Temperatura e pressão de entrada/saída nos dois estágios

 ■  Sequenciamento com base em carga opcional para até 
quatro compressores

 ■ O relógio em tempo real permite a predefinição da 
partida/parada do compressor

 ■ Segunda definição de pressão

 ■ Reinício automático após falha de energia

 ■ Controle remoto via entradas programáveis

 ■ RS485 Modbus RTU padrão

 ■ Cartão de memória (SD) para registro de dados opcional
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Projetando o sistema correto 

A ampla rede de distribuidores da Gardner Denver é altamente treinada nas práticas 
recomendadas associadas ao desenvolvimento de um sistema de ar comprimido 
confiável e eficiente. Comprar tudo com o mesmo distribuidor Gardner Denver 
garante que todos os componentes do seu sistema sejam compatíveis e tenham o 
suporte ao cliente contínuo.

COMPRESSORES
O centro do sistema de ar comprimido é o compressor 
de ar. O tipo, tamanho e número de compressores 
dependem das necessidades da aplicação. No entanto, 
todos os compressores têm a mesma função geral: usar 
energia para comprimir ar atmosférico que pode ser 
usado para potencializar processos e equipamentos. 

TUBULAÇÃO
Uma tubulação com tamanho, design e instalação 
adequados é fundamental para o desempenho 
do sistema. A tubulação deve ser projetada para 
mínima queda de pressão em condições máximas de 
fluxo. A Gardner Denver apresenta as linhas Quick-
Lock e Big-Lock de tubulação de ar comprimido. 
Além da tubulação em alumínio resistente a 
corrosão, essas linhas também apresentam 
conexões em latão niquelado que contam com uma 
garantia de 10 anos contra vazamentos.

ARMAZENAMENTO
O armazenamento é importante para o 
desempenho geral do sistema de ar comprimido. 
O armazenamento deve considerar as condições 
operacionais normais e qualquer evento de grande 
demanda. As auditorias de ar são uma ferramenta 
essencial para o dimensionamento correto do 
armazenamento do seu sistema.

 FILTRAGEM E SEPARAÇÃO
Os filtros são usados para melhorar a qualidade 
do ar comprimido em seu sistema. Os filtros são 
usados para remover partículas sólidas e umidade. 
O dimensionamento e design dos filtros são 
importantes para o desempenho do sistema e para 
a longevidade do equipamento e dos processos a 
jusante.

SECADORES A AR
Secadores a ar são usados para melhorar a 
qualidade do ar no sistema. A qualidade do ar 
necessária normalmente depende dos processos e 
equipamentos a jusante.

 Secadores de ar refrigerados removem umidade 
do sistema resfriando o ar comprimido. O 
condensado se forma conforme o ar é resfriado e 
a umidade é removida do sistema. 

 Secadores de ar dessecantes removem a umidade 
do ar por meio do processo de absorção. 
Normalmente, utiliza-se um meio para absorver a 
umidade no ar comprimido. 

1
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GERENCIAMENTO DE CONDENSADOS
Um subproduto do processo de compressão de 
ar é a condensação. Frequentemente, a água 
de um sistema de ar comprimido conterá óleo 
e outros contaminantes. O sistema de gestão 
de condensados ajudará a separar a água dos 
outros contaminantes para que a água possa 
ser descarregada pelo dreno enquanto que os 
contaminantes são tratados adequadamente.

CONTROLE DE FLUXO
Válvulas de controle de fluxo oferecem separação 
física das partes de suprimento e demanda do 
sistema. A pressão de distribuição é mantida 
firmemente no alvo, independentemente da faixa 
de controle do compressor, eliminando, assim, o 
excesso de desperdício em vazamento e demanda 
artificial. O controle de fluxo gerencia a liberação 
de energia potencial em receptores para melhorar 
a estabilidade do sistema. 

   DRENOS
Drenos são usados para remover líquidos de 
filtros, secadores, receptores, tubulação e 
compressores. A remoção de líquido é importante 
para o desempenho do sistema, bem como para 
os equipamentos e processos a jusante.

EQUIPAMENTO PONTO DE USO
Soluções de ponto de uso estão disponíveis para 
processos especiais e equipamentos a jusante com 
requisitos exclusivos. Entre eles, estão compressores, 
secadores, filtros, drenos e reguladores.

 CONTROLADORES E SEQUENCIADORES DO 
SISTEMA
Para sistemas mais complexos, com vários compres-
sores, controladores e sequenciadores do sistema 
podem ser desejáveis. Além de dar ao usuário a ca-
pacidade de vincular várias máquinas, controladores 
do sistema também podem adicionar recursos de re-
gistro de dados, monitoramento remoto e lógica para 
otimizar o sistema de ar comprimido. Sequenciadores 
ligam e desligam as máquinas para corresponderem 
de forma mais eficiente o suprimento de ar compri-
mido com a demanda do processo.

 MONITORAMENTO REMOTO
Sistemas de monitoramento remoto permitem que 
uma máquina seja observada de um local remoto 
pelo proprietário do compressor de ar, o distribuidor 
ou mesmo a fábrica. Ao fornecer dados de desempe-
nho do sistema ao observador, um sistema de moni-
toramento remoto garante que a eficiência e a vida 
útil do sistema de ar comprimido sejam maximizadas. 

Para manter o sistema íntegro

Tão fundamental quanto definir o sistema de ar comprimido correto é 
manter esse investimento bem cuidado. Usando os filtros e acessórios 
aprovados pela Gardner Denver, você tem a certeza de que a integridade do 
seu sistema é maximizada. 

Para obter mais informações sobre esses componentes do sistema de ar 
comprimido, entre em contato com seu distribuidor local ou visite:  
http://www.gardnerdenverproducts.com/compressors
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Série EnviroAire VS:  
para tranquilidade total

 ■ Elemento de compressão de 
estágio único comprovado e 
estabelecido

 ■ Um número muito menor de peças 
móveis significa menos itens de 
desgaste

 ■ Construção simplificada, sem 
interfase ou arrefecedores de ar 
final

 ■ Velocidades menores e cargas de 
apoio equilibradas estendem a vida 
útil do elemento de compressão

 ■ Sistema confiável, com comando 
direto

 ■ As temperaturas de operação mais 
baixas reduzem o desgaste de 
componentes

 ■ Sem descarte de óleo ou peças 
embebidas em óleo, economizando 
tempo e dinheiro

Uma abordagem melhor

COMPARAÇÃO: SÉRIE ENVIROAIRE VS E TECNOLOGIA ISENTA DE ÓLEO TRADICIONAL

ENVIROAIRE VS TRADICIONAL ISENTA DE ÓLEO

Óleo Não ✓ Sim

Velocidade Até 3500 rpm ✓ 6000 a 25000 rpm

Temperatura de compressão 140 °F ✓ Até 392 °F

Elementos de compressão 1 ✓ 2

Número de engrenagens 0 ✓ 5 a 7

Número de rolamentos 7 ✓ Mais de 15

Número de vedações 2 ✓ Mais de 15
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Dados técnicos do EnviroAire

MÁQUINAS DE VELOCIDADE VARIÁVEL

MODELO MÉTODO DE 
RESFRIAMENTO

MOTOR DE 
ACIONAMENTO 

PRESSÃO DE 
TRABALHO 
PSIG (BAR)

AR LIVRE 
FORNECIDO 

A CFM (M3/M)

DIMENSÕES  
C × L × A

NÍVEIS DE 
RUÍDO  

A 70% DA 
CARGA**

PESO

HP KW MÍN. MÁX. MÍN.* MÁX.* POL. (MM) DB(A) LB KG

VS15
Ar

20 15 73 
(5,0)

145
(10)

12,1
(0,34)

79,6
(2,25)

53 × 35 × 64 
(1345 × 880 × 1612)

69 1515 687

Água 66 1409 639

VS22
Ar

30 22 73 
(5,0)

145
(10)

24,3
(0,69)

118,8
(3,36)

53 × 35 × 64 
(1345 × 880 × 1612)

69 1556 706

Água 66 1451 658

VS37
Ar

50 37 73 
(5,0)

145
(10)

43,2
(1,22)

226,6
(6,42)

68 × 36 × 65 
(1722 × 920 × 1659)

72 2194 995

Água 61 1973 895

VS50
Ar

60 45 73 
(5,0)

145
(10)

43,4
(1,23)

266,27
(7,54)

85 × 56 × 78 
(2158 ×1412 ×1971)

75 3461 1570

Água 73 3285 1490

VS75

Ar

100 75 73 
(5,0)

145
(10)

65,7
(1,86)

399,7
(11,32)

85 × 56 × 78 
(2158 × 1412 × 1971)

77 4167 1890

Água 417,4
(11,82) 75 3990 1810

VS110 Água 150 110 73 
(5,0)

145
(10)

112,0
(3,17)

652,0
(18,46)

85 × 56 × 78 
(2158 × 1412 × 1971) 72 4850 2200

*  Dados medidos e declarados de acordo com a norma ISO1217, 4ª Edição, anexos C e E, nas seguintes condições: 
Pressão da entrada de ar a/14,5 psi. Temperatura da entrada de ar 20 °C / 68 °F; Umidade 0% (seco)

** Medido em condições de campo livre de acordo com a norma ISO 2151, tolerância de ± 3 dB (A).

Se alguma unidade EnviroAire VS 
não tiver o desempenho informado, 

compraremos a unidade de volta nos 
primeiros 12 meses após a compra.

15



GARDNER DENVER | ENVIROAIRE VS

Líder em cada mercado em que atua, aperfeiçoando 

continuamente todos os processos de negócios com 

foco em inovação e agilidade

Gardner Denver, Inc.

1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305

866-440-6241
www.gardnerdenver.com/gdproducts

©2017 Gardner Denver, Inc. Impresso nos EUA.
GS-ENVIROAIRE-VS-BP 1st Ed. 12/17

Recicle após o uso.


