
ÖLJYVOIDELLUT MÄNTÄKOMPRESSORIT

• Suora- ja hihnavetoiset
• Teho 1,1 - 15 Kw
• Paine 8 - 14 bar
• Tuotto 130 - 1.750 l/min
• Säiliö 6 - 500 l 

ÖLJYTTÖMÄT MÄNTÄKOMPRESSORIT

• Teho 0,11 - 16,5 kW
• Paine 8 - 10 bar
• Tuotto 10 - 2.000 l/min
• Säiliö 6 - 500 l
• Äänitaso 50 - 80 dB(A)

ÖLJYTTÖMÄT DENTAL KOMPRESSORIT

ERIKOISKOMPRESSORIT

PAINESÄILIÖT

PAINEILMAKUIVAIMET

LAUHTEENPOISTO JA PAINEILMAN KÄSITTELY

KOMPRESSORIT
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SUODATINKOMPONENTIT

Taloudelliset kompressorit yksityis- ja ammattikäyttöön, esim. rakennus- ja pienkonepajoihin. 
Siirrettävät kompressorit ja kiinteästi asennettavat teollisuuskompressorit.

Öljyttömät, lähes huoltovapaat hiljaiset mäntäkompressorit mm. sprinkleri-
järjestelmiin, laser-hitsaukseen, pesuloihin, Key-Keg -annosteluun.

• Teho 1,1 - 30 kW
• Paine 8 - 10 bar
• Tuotto 135 - 2.520 l/min
• Sisältää epoksimaalatut säiliöt 24 - 500 l 
• Äänitaso 50 - 70 dB(A)
• Jäähdytinkuivaimella tai kalvotoimisella 

kuivaimella
• Koteloituna tai ilman

Hygieenistä steriiliä ilmaa ISO 8573-1 (CLASS 0) sairaaloihin, hammasklinikoille, laboratorioihin, 
sekä juoma- ja elintarviketeollisuuteen. Scroll-kierukkakompressorit ovat erittäin hiljaisia.

• Teho sähkö 2,7 - 3,5 kW /  
Polttomoottori  5 - 5,5 Hp

• Paine 10 bar, korkeapaine 40 bar
• Tuotto  400 - 550 l/min
• Säiliöllä tai ilman

Pienet ja tehokkaat ruuvikompressorit sähköllä tai polttomoottorilla. Kohteina esim. 
hiekkapuhallus, puuntyöstö, biojäte, plasmaleikkaus, puhdistus sekä sähköenergialla 
toimivat linja-autot. Korkeapaine 30 - 40 bar kompressorit esim. laivojen dieselmoottoreiden 
käynnistykseen.

• Pysty- ja vaakasäiliöt
• Paine 11 - 42 bar
• Tilavuus 1 - 10.000 litraa
• Materiaali hiiliteräs, ALM-epoksoitu, 

kuumasinkitty, AISI 304 ja 316

• Jäähdytinkuivaimet +3 °C kastepistettä
• Adsorptiokuivaimet -40…-70 °C  

kastepistettä
• Virtaus 120 - 55.000 l/min
• Paine max. 16 bar

• Sähköiset automaattiset lauhteenpoistoventtiilit 
kompressorin tuotolle 9.500 m³/h saakka

• Mekaaninen automaattinen lauhteenpoisto- 
venttiili uimurilla 

• Lauhdeveden öljynerottimet virtauksille  
160  - 10.000 m³/h

• Linjasuodattimet/erottimet 5 - 0.01µ, 
aktiivihiilisuodattimet, koot ¼” - 3”

• Paineiskuventtiilit kierteellä DN 3/4” - 3”, putkiliitäntä  
DN ¾” - 1 ½”, laippaliitäntä DN 1” - 4”

• Terässäiliöt venttiileillä DN 4” - 14”, lähdöt DN ½” -  3 ½”
• Alumiinisäiliöt venttiileillä DN 6” - 8”, lähdöt DN 1” - 2”
• AISI 304 ja AISI 316 DN 5”- 6”- 8”-10” 
• ATEX II 2GD (Zone 1 & 21) ja ATEX II 3GD (Zone 2 & 22) 
• Sähköiset impulssiohjainajastimet
• ECONET Ethernet- ja WiFi-ohjausjärjestelmät

Painesäiliöt saatavilla kansainvälisillä luokituksilla. Standardi 
paineilmasäiliöt, autoklaavit, kaasuille (esim. happi) sekä alipainesäiliöt. 
Mittatilauksesta myös erikoissäiliöt.

Käyttökohteina kemianteollisuus, puu- ja paperiteollisuus, laboratoriot, 
elintarvike- ja juomateollisuus, instrumentointi sekä automaatioteollisuus.

Lauhteenpoisto paineilmasäiliöistä sekä linjasuotimet.

Pölynpoistojärjestelmät kohteisiin, kuten elementtitehtaat, 
keskussiivousjärjestelmät ja siilot.

HILJAISET SIL-EOL KOMPRESSORIT

Öljyvoidellut erittäin hiljaiset kompressorit kohteisiin, kuten koulut, 
kuntosalit jne. Soveltuvat työskentelytiloihin, koska laitteiden äänitaso on 
alle normaalin keskustelun.

• Teho 0,18 - 2,2 kW
• Paine 8 bar
• Tuotto 17 - 222 l/min  
• Säiliö 1,5 - 100 l
• Äänitaso 40 - 45 dB(A)

PAINEILMAN KÄSITTELY

RUUVIKOMPRESSORIT

• Suora- ja hihnavetoiset
• Teho 2,7 - 250 kW
• Paine 8 - 13 bar
• Tuotto 240 - 40.000 l/min
• Kuivaimella, säiliöllä,  

taajuusmuuntajalla
• Energiatehokkaat IE3-moottorit

Markkinoiden hiljaisimpia ja tehokkaimpia. Tarpeen mukaan valittavissa pelkän kompressorin 
lisäksi säiliöllä, kuivaimella ja taajuusmuuntajalla. Kuivain tuottaa ISO 8573-1 standardin 
luokituksen 2-4-2  mukaista puhdasta kuivaa ilmaa. Soveltuu lähes kaikille teollisuuden aloille.

COMPRESSORS

COMPRESSORS

COMPRESSORS

PUH. +358 10 613 7100



PAINEILMAVERKOSTOT

LETKU- JA KAAPELIKELAT

PAINE- JA SÄHKÖTOIMISET SIIRTOPUMPUT

TÄYTTÖ- JA JAKELULAITTEET

Paineilmaverkosto, joka on helppo ja nopea asentaa, ei ruostu eikä vuoda.

AVS:llä on vankka asema kompressorien, automotive- ja teollisuustarvikkeiden sekä niihin kuuluvien 
varusteiden maahantuojana. Tuotevalikoima kattaa steriilin paineilman tuottamisen mm. elintarvike- 
ja panimoteollisuuden tarpeisiin sekä automaatiopneumatiikan ja teollisuuden venttiileiden 
ohjaukseen. 
 
Paineilman tuottamiseen ja käsittelyyn liittyvien tuotteiden ohella yrityksemme päätuoteryhmiä ovat 
pneumatiikka sekä teollisuusventtiilit.  

   AVS-Yhtiöt Oy  

   Rusthollarinkatu 8, 02270 Espoo

	 	 	 Puh.	+358	10	613	7100				info@avs-yhtiot.fi				www.avs-yhtiot.fi

   Seuraa meitä myös sosiaalisessa mediassa

INFO@AVS-YHTIOT.FI         WWW.AVS-YHTIOT.FI

PAINEILMAPUTKISTOT

HUOLTAMO- JA AJONEUVOLAITTEET

• Paineilmatoimiset mäntä- ja kalvopumput
• Sähkötoimiset DC/AC , siipi- ja rataspumput 

sekä lamellipumput
• Tuotto: nesteet 4 - 610 l/min, rasvat 1.500-

10.000 g/min
• Kalvopumput runko/moottori alumiinia ja 

polypropeenia, kalvot NBR, EPDM, Hytrel, 
PTFE+Hytrel ja Santopreen

Siirtopumput öljyn, rasvan, jäähdytin- ja tuulilasinpesunesteen sekä 
muiden kemikaalien ja nesteiden siirtoon mm. ajoneuvoteollisuudessa, 
paperi- ja puuteollisuudessa, ilmailu- ja merenkulkuteollisuudessa. 

Huoltokorjaamot ja -asemat, koneteollisuus. Liikkuva kalusto, 
kuten metsätyökoneet.

• AirNet eloksoitu alumiiniputkisto  
Ø 20 - 158 mm

• Polyesteripinnoite sininen RAL 5012 
• Paineelle +16 bar ja alipaine 13 mbar,  

myös typelle
• Lämpötila-alue -20 °C - +80 °C
• Pituudet 2.85 m ja 5.7 m
• Ruostumaton teräs 304L putkisto  

Ø15 mm - 108 mm
• Haponkestävä 316L Ø15 mm - 42 mm

• Koteloidut- ja avokelat, kiinteä tai 55° kääntyvällä 
nivelellä

• Siirrettävät ja moottorikelat
• Materiaalit: maalattu teräs, iskunkestävä ABS-muovi, 

AISI 304 ja AISI 316
• Ilma/vesi 10 - 20 bar
• Kuumavesi +130 °C  50 - 700 bar
• Öljy 50 - 150 bar
• Rasva 400 - 600 bar
• ADBLUE ja kaasut 10 - 100 bar
• Sähkö- ja maadoituskelat
• EV-latauskela sähköautoille

Teollisuuskäyttöön tarkoitetut laadukkaat ja kestävät kelat mm.  ajoneuvoteollisuuteen, 
koneteollisuuteen, kemianteollisuuteen, kaivos- ja ilmailualalle.

• Öljyn, rasvan ja nesteiden jakelusarjat
• Annostelupistoolit
• Jäteöljyn keräys
• Imuvaihtajat ja ilmauslaitteet
• Suodatus- ja siirtoyksiköt
• Nesteen ohjausjärjestelmät


