
 

  ATM V.05.07 

ŠŠRROOUUBBOOVVÝÝ  KKOOMMPPRREESSOORR  SSEE  SSPPOOJJIITTOOUU  RREEGGUULLAACCÍÍ  
Vážení obchodní přátelé, 
naše společnost přichází na trh s novým typem šroubového kompresoru: 

 
  

Přednosti kompresorů s frekvenčními měniči jsou 
dostatečně známy. Nevýhodou tohoto řešení jsou vysoké 
investiční náklady stroje. Z tohoto důvodu byla regulace 
kompresorů s frekvenčními měniči používána zejména u 
velkých strojů, kde jsou vysoké investiční náklady rychle 
kompenzovány úsporou energií. Firma ATMOS Chrást, 
s.r.o. se proto rozhodla vyřešit tuto problematiku výrobou 
nového kompaktního stroje a přinést tak výhody 
kompresorů regulovaných frekvenčními měniči i 
uživatelům malých kompresorů, pro které byla do této  

doby návratnost takového řešení příliš dlouhá.  
Albert E.80 Vario vychází z konstrukčního základu 
oblíbené řady Albert E., která získala, během relativně 
krátké doby - díky svému originálnímu řešení, dominantní 
postavení na českém trhu malých šroubových 
kompresorů a nyní dobývá Evropu. Nový šroubový 
kompresor si zachovává svoje základní charakteristické 
rysy, kterými jsou např.: vysoká životnost, malé rozměry, 
nízká hlučnost, kompaktní provedení bez vzdušníku či se 
vzdušníkem a variabilita ad.  

 
Základní technické údaje: 

Výkonnost 
[ m3/min. ] 

Max. přetlak 
[ bar ] 

Otáčky 
[ 1/min. ] 

Příkon mot. 
[ kW ] 

    Objem TN 
[ l ] 

Hmotnost 
[ kg ] 

Rozměry 
[ mm ] 

0,56 - 1,50 
0,55 - 1,42 
0,52 - 1,20 
0,50 - 1,10 

6 
7 
8 
9 

950 – 2 328 7,5 0/270 185 - 230 1 558x646x1 300 

 
• SSPPOOJJIITTÁÁ  RREEGGUULLAACCEE  PPRROOVVOOZZUU stroje optimálně řídí výkonnost kompresoru (plynulou změnou 

otáček) v závislosti na odebíraném množství stlačeného vzduchu. Se snižující se spotřebou 
vzduchu se také, oproti ostatním dostupným kompresorům dané třídy, snižuje spotřeba 
elektrické energie. Jinak řečeno: 

AALLBBEERRTT  EE..8800  VVAARRIIOO  DDOODDÁÁVVÁÁ  VVŽŽDDYY  PPŘŘEESSNNĚĚ  TTOOLLIIKK  VVZZDDUUCCHHUU,,  KKOOLLIIKK  PPOOTTŘŘEEBBUUJJEETTEE……  
……  EENNEERRGGIIEE  JJEE  OOPPTTIIMMÁÁLLNNĚĚ  VVYYUUŽŽIITTAA..  

• SSOOFFTT  SSTTAARRTT nezatěžuje elektrickou síť proudovými špičkami při startu elektrického motoru. 
Zvláště pro menší firmy je tato charakteristika nespornou výhodou, neboť jim spoří náklady na 
elektrickou instalaci. 

• Použitím PPŘŘÍÍMMÉÉHHOO  SSPPOOJJEENNÍÍ  ŠŠRROOUUBBOOVVÉÉHHOO  BBLLOOKKUU  SS  EELLEEKKTTRROOMMOOTTOORREEMM je odstraněna 
řada starostí (časté nároky na servis či údržbu - výměna, natahování) projevujících se u klínových 
řemenů. 

• Snížením počtu pohyblivých komponent je dosaženo vyšší spolehlivosti. 
• VVAARRIIOO  NNEEBBĚĚŽŽÍÍ  ZZBBYYTTEEČČNNĚĚ  NNAAPPRRÁÁZZDDNNOO, což bývá důvodem nižší energetické účinnosti 

klasických kompresorů.  
• Možnost volby z různých tlakových variant (6 – 9 barů) poskytuje pokrytí většiny technologických 

požadavků našich zákazníků. 
• SSOOUUSSTTRROOJJÍÍ  AALLBBEERRTT  EE..8800  VVAARRIIOO  JJEE  MMÉÉNNĚĚ  ZZAATTĚĚŽŽOOVVÁÁNNOO  OOPPAAKKOOVVAANNÝÝMMII  SSTTAARRTTYY, neboť 

všechny změny otáčení i regulace probíhají plynule a tedy šetrněji k zařízení, než je tomu u 
skokových změn u klasických kompresorů. 
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PPOORROOVVNNÁÁNNÍÍ  NNÁÁKKLLAADDŮŮ  VVAARRIIAA  SS  BBĚĚŽŽNNÝÝMM  ŠŠRROOUUBBOOVVÝÝMM  KKOOMMPPRREESSOORREEMM  

Kompresor Albert E.80 Vario přináší úspory elektrické energie. V běžném provozním režimu uuššeettřříí  aažž  
2222  %%  nnáákkllaaddůů  nnaa  eelleekkttrriicckkoouu  eenneerrggiiii oproti použití standardního šroubového kompresoru. 

Úspory dosažené po dobu 
životnosti při 10 letém 
provozu, 6 000 Mth za rok, 
průměrné zatížení 60 %, 
cena elektrické energie 2 
Kč/kWh. 

      Frekvenční měnič 
      DANFOSS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Významné úspory vyplývají z hlavních vlastností Varia tj. dodávat stlačený vzduch i při nízkém zatížení. Výše 
jmenované atributy kompresoru redukují celkové náklady na koupi a provoz kompresoru minimálně o 16 %. 

Firma ATMOS věří, že svým novým produktem splní i nejnáročnější požadavky širokého okruhu zákazníků. 

Kontaktní adresa: 
AATTMMOOSS  CChhrráásstt,,  ss..rr..oo..,,  PPllzzeeňňsskkáá  116688,,  333300  0033  CChhrráásstt  uu  PPllzznněě..  

TTeell..::  337777  886600  116655,,  ffaaxx::  337777  994455  337799,,  hhttttpp::////wwwwww..aattmmooss--cchhrraasstt..cczz  
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AALLBBEERRTT  EE..8800  VVaarriioo  
v provedení STANDARD 
 s 270 l tlakovou nádobou 


