
3–10 HP | COMPRESSOR | ROTATIVO EM ESPIRAL SEM ÓLEO 

Série EnviroAire



Décadas de experiência e 
design inovador

A Gardner Denver tem mais de 150 anos de experiência em design 
e fabricação de compressores do mais alto nível de qualidade. O 
sistema rotativo em espiral EnviroAire é o exemplo perfeito da nossa 
inovação avançada. 

Os compressores sem óleo tornaram-se um padrão em setores 
como o de diagnóstico de laboratórios/pesquisas clínicas, médico, 
biotecnologia, farmacêutico, alimentos e bebidas e semicondutores. 
A contaminação por óleo é extremamente prejudicial a esses 
processos. As demandas de qualidade de ar puro aumentam a cada 
dia com novas regulamentações e leis relacionadas à contaminação 
de óleo em vários setores e aplicações. A Gardner Denver projetou 
o compressor em espiral EnviroAire especificamente para essas 
aplicações que requerem AR 100% SEM ÓLEO, incluindo sistemas 
multiplex em conformidade com o código NFPA & CSA
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 ■ O compartimento da espiral orbitante 
(em rotação) e o da espiral fixa são 
encaixados para criar as câmaras de 
compressão

 ■ O movimento contínuo da espiral 
orbitante move o ar atmosférico 
da entrada em direção ao centro, 
comprimindo o ar para as áreas 
progressivamente menores

 ■ O ar comprimido é direcionado para 
a porta de descarga do centro do 
compressor

 ■ A pressão de descarga é obtida 
durante vários estágios de compressão, 
resultando em descarga e sucção de 
entrada contínua
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Recursos e benefícios dos 
compressores em espiral

 ■ Design 100% sem óleo

 ■ Ar livre de óleo e contaminantes

 ■ Operação contínua, ciclo de trabalho de 100%

 ■ Ventoinha integrada

 ■ Desenho especial da vedação do bico 

 ■ Opções com 116 ou 140 PSI

 ■ Baixos níveis sonoros

 ■ Baixos níveis de vibração

 ■ Área de ocupação pequena

 ■ Opções com 3, 5, 7,5 e 10 HP

 ■ Fluxo de 9,2-126,4 CFM a 116 PSI

 ■ Menos peças móveis, pouca manutenção e alta 
confiabilidade

Eixo de manivelas

Vedação de 
borda

Compartimento

Pino manivela

Espiral orbitante
Espiral fixo
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Aplicações industriais  
e laboratoriais 

A Gardner Denver projetou o sistema de compressores em espiral 
EnviroAire para atender às necessidades industriais e laboratoriais 
de aplicações sem contaminantes, sem óleo e com ar limpo. A linha 
de compressores de 3 a 10 HP nos designs simplex a quadraplex 
com receptor remoto opcional ou disponível montado em tanque 
com secador integrado opcional. O sistema modular EnviroAire cria 
um layout limpo, simples e durável, maximizando nossa capacidade 
de atender aos requisitos de aplicações específicas.

SIMPLEX DUPLEX TRIPLEX QUADRAPLEX

Industrial

 ■ Ar respirável (cabines de pintura e limpeza)

 ■ Farmacêutica

 ■ Processamento de alimentos

 ■ Setor de semicondutores

 ■ Corte a laser

 ■ Impressão

 ■ Rolamentos de ar

 ■ Pneumático (atmosfera controlada)

Montado na base
Simplex

31,6 10 HP

22,1 7,5 HP

13,9 5 HP

9,2 3 HP

63,2 10 HP

44,2 7,5 HP

27,8 5 HP

94,8 10 HP

66,3 7,5 HP

41,7 5 HP

126,4 10 HP

88,4 7,5 HP

55,6 5 HP

ACFM a 116 PSI
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Laboratório

 ■ Biotech

 ■ Laboratórios fotográficos

 ■ Polimento de lentes

 ■ Odontológico (fábrica de dentadura)

 ■ Controle de qualidade/testes

MONTAGEM 
COM TANQUE; 

SIMPLEX E 
DUPLEX

Multiplex empilhados
TriplexDuplex Quadraplex
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Aplicações médicas

Os sistemas de ar comprimido médico EnviroAire fornecem ar respirável médico para unidades de cuidados de 
saúde e instituições médicas categoria 1, em conformidade com a norma NFPA 99. O design em espiral sem óleo 
é uma tecnologia comprovada utilizada pelas aplicações mais críticas. Quando confiabilidade e longevidade são 
fatores determinantes para sua aplicação médica, o sistema em espiral EnviroAire é a escolha perfeita. 

DUPLEX TRIPLEX QUADRAPLEX

32,3 10 HP

22,4 7,5 HP

14,2 5 HP

64,6 10 HP

44,8 7,5 HP

28,4 5 HP

96,9 10 HP

67,2 7,5 HP

42,6 5 HP

ICFM a 116 PSI 
Capacidades mostradas estão em conformidade com a norma NFPA 

(compressor reservado em espera)
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Os sistemas de secadores dessecantes médicos são aplicações de ar 
respirável em conformidade com o código CSA e a norma NFPA 99.  
O sistema de secadores redundantes remove contaminantes e umidade 
deixando o ar seco, limpo e respirável.

 ■ Filtro duplex e banco regulador com bypass

 ■ Controle de purga com abafadores

 ■ Medidores de torre

 ■ Reguladores de pressão com medidores

 ■ Válvulas de isolamento

 ■ Medidores diferenciais dos filtros

 ■ Monitoramento de ponto de condensação e monóxido de carbono

Produtos médicos 

 ■ Equipamentos médicos (esterilizadores, braços 
orbitais, tomoterapia com radiação)

 ■ Laboratório (pesquisa médica, faculdades e escolas 
de ensino médio)

 ■ Ar médico

 ■ Consultórios odontológicos (procedimentos)

 ■ Controle climático HVAC (clínicas médicas, prédios 
escolares)
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Controles  
de sistema

Os controles opcionais Deluxe HMI e MediTrol-
Plus da Gardner Denver têm navegação e gráficos 
fáceis de usar que deixam as informações 
interativas e intuitivas sempre acessíveis. Com um 
servidor web integral, protocolo IP BACnet via 
conexão Ethernet, esses controladores fornecem 
visibilidade ao sistema de compressores em 
espiral EnviroAire de qualquer computador ou 
dispositivo móvel com conexão com a internet. 

Deluxe HMI

 ■ Tela sensível ao toque colorida de 3,5 pol. 

 ■ Controlado por PLC 

 ■ Controle avanço/atraso com alternância forçada

 ■ Capacidade do sistema e tendência de operação

 ■ Opções de 26 idiomas 
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MediTrol-Plus HMI

 ■ NFPA-99 Category 1 Medical, UL-508a, cULus

 ■ Tela sensível ao toque colorida de 5,7 pol.

 ■ Controlado por PLC

 ■ Transformadores redundantes de controle de secador

 ■ Entradas análogas de pressão, RTD’s, ponto de condensação e 
monóxido de carbono

 ■ Controle avanço/atraso com alternância forçada

 ■ Capacidade do sistema e tendência de operação

 ■ Manutenção e monitoramento de serviço 

FÁCIL de usar a  
  navegação e o gráfico
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PEÇAS ORIGINAIS 
GARDNER DENVER

COMPRESSORES

ACESSÓRIOS DOS 
PRODUTOS FINAIS

TUBULAÇÃOSECADORES DE AR

Gardner Denver - o conjunto total

Desde 1859, a Gardner Denver tem vendido mais do que excelentes produtos. 
Temos vendido soluções para o setor de ar comprimido oferecendo uma 
solução completa de tecnologias diferentes de compressores, secadores de 
ar, lubrificantes, tubulação, acessórios dos produtos finais e peças originais 
da Gardner Denver. Nosso foco em soluções completas para sistemas permite 
que você se concentre em seu negócio.

Secadores de ar refrigerados, secadores de ar dessecantes 
e sistemas de secadores de ar dessecante médicos

Todos os sistemas de ar comprimido exigem descarte em ar seco e limpo e de 
forma ecológica de todos os produtos. É por isso que o suporte da Gardner 
Denver não para no compressor. A remoção adequada desses contaminantes 
é essencial para evitar danos caros a ferramentas e equipamentos. A Gardner 
Denver fornece uma ampla faixa de secadores, filtros, separadores, drenos e 
outros produtos finais para garantir total confiabilidade do sistema.
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Distribuidores de vendas e 
serviços na América

Uma rede extensa

Ao aproveitar a extensa rede da Gardner Denver de distribuidores 
locais autorizados treinados na fábrica, suas necessidades de vendas, 
serviço e suporte técnico podem ser tratadas de forma rápida e fácil. 

Para encontrar um distribuidor, acesse: 

http://gardnerdenverproducts.com
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GARDNER DENVER | ENVIROAIRE

Gardner Denver, Inc.

1800 Gardner Expressway
Quincy, IL 62305

866-440-6241
www.gardnerdenver.com/gdproducts
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A líder em cada mercado onde atua,  

aperfeiçoando continuamente todos os  

processos de negócios com foco  

na inovação e agilidade


