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Jak to wygląda w środku... Zachęcamy do odczytania kodu QR z linkiem do prezentacji wnętrza                                                                 
dmuchawy śrubowej (http://www.kaeser.com/ebs-flight).

z profilem SIGMA

wydajność 10 do 67 m³/min, ciśnienie 5,5 – 1,1 bar

Dmuchawa śrubowa 

Seria EBS / FBS
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Rys.: EB 380S STC

EBS i FBS – 
dmuchawy śruboweEfektywność dmuchaw zdefiniowana  

na nowo

Seria EBS / FBS

koszty inwestycyjne sprężarkowni

koszty prac konserwacyjnych

koszty energii elektrycznej

potencjalna oszczędność energii

Dla  wirników  dmuchaw  śrubowych  serii  EBS i FBS  firma  KAESER  KOMPRESSOREN  zastosowała  opatentowany  i          
sprawdzony już wcześniej w sprężarkach śrubowych profil SIGMA. Dlatego hasło „więcej sprężonego powietrza, przy niższym 
zużyciu energii“ ma teraz zastosowanie również w przypadku tych urządzeń. Dmuchawy śrubowe serii EBS i FBS charakte-
ryzują się nowoczesnym wyglądem.  Blok dmuchawy wraz z mechanicznymi i elektrycznymi podzespołami tworzy wydajną i 
energooszczędną jednostkę, gotową do pracy zaraz po podłączeniu.

Gwarantowane parametry  

Przewidywane oszczędności w pracy dmuchawy są osią-
gane, gdyż KAESER KOMPRESSOREN podaje całkowity 
pobór mocy oraz wydajność efektywną zgodnie z  
ISO 1217 zał. C wzg. E. 

Chłodne i ciche 

Konstrukcja dmuchaw śrubowych KAESER  
KOMPRESSOREN utrzymuje stan równowagi pomiędzy 
możliwie najlepszym tłumieniem hałasu pochodzącego z 
obudowy i układu roboczego, a optymalnym chłodzeniem 
bloku wraz z silnikiem i zasysanym powietrzem. Przede 
wszystkim do perfekcji została doprowadzona redukcja 
hałasu pochodzącego z przenoszonych do przyłączonego 
orurowania pulsacji sprężonego powietrza. 

Długotrwała niezawodność 

Firma KAESER KOMPRESSOREN, znana na całym świe-
cie ze swojej jakości, ręczy za dostępność i niezawodność 
urządzeń, zarówno w zakresie projektu, jak i wykonania. 
Można tu wymienić między innymi mocne łożyska wirników, 
solidną transmisję napędu, silniki dobrane do zastosowania, 
odporną na odkształcenia obudowę wyciszającą, z dopa-
sowanym obiegiem chłodzącym czy sterowanie SIGMA 
CONTROL 2 zapewniające efektywną pracę.

Efektywność  

W porównaniu z tradycyjnymi dmuchawami walcowymi, 
dmuchawy śrubowe KAESER KOMPRESSOREN pobierają 
dokładnie o 35% mniej energii elektrycznej. Również na tle 
innych dmuchaw śrubowych wykazują znaczne oszczędno-
ści energii. Połączenie bloku dmuchawy z profilem SIGMA, 
a także zastosowanie optymalizowanych przepływowo 
elementów, efektywnego przeniesienia mocy i podzespołów 
zasilania o wysokim współczynniku skuteczności, skutkuje 
wysoką wydajnością, gwarantowaną przez KAESER  
KOMPRESSOREN w wąskich tolerancjach normy  
ISO 1217. 

Natychmiastowa dostawa powietrza 

Po podłączeniu do sieci zasilania elektrycznego i  
sieci pneumatycznej dmuchawy śrubowe KAESER 
KOMPRESSOREN są od razu gotowe do pracy. Napeł-
nienie olejem, naciągnięcie pasków, dopasowanie silnika, 
podłączenie odpowiedniej przetwornicy częstotliwości, 
oprogramowanie i okablowanie zgodne z Dyrektywą o 
kompatybilności elektromagnetycznej, wykonanie dokumen-
tacji, a wreszcie odbiór zgodny z CE i wyżej wymienioną 
dyrektywą... to wszystko wykonał już producent. Kompletne, 
certyfikowane urządzenia realnie oszczędzają koszty i czas 
oraz gwarantują wieloletnią, pewną pracę. 

Niskie koszty całkowite (LCC) 

Większość całkowitych kosztów eksploatacji urządze-
nia (tzw. Life Cycle Cost – LCC) stanowią koszty energii 
elektrycznej wynoszące aż do 80%. Dmuchawy śrubowe 
KAESER KOMPRESSOREN dzięki doskonałej sprawności 
energetycznej dopasowują się do tych wymagań. Ponadto 
w całkowitych kosztach eksploatacji urządzenia należy 
uwzględnić wydatki na uruchomienie, obsługę i prace kon-
serwacyjne. Dlatego dla obniżenia ich istotna jest możliwie 
najwyższa dostępności urządzenia, którą gwarantuje szybki 
serwis i zaopatrzenie w części zamienne.
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Seria EBS / FBS
Czysta efektywność -

Blok dmuchawy z profilem SIGMA

Cechą wysoce efektywnego bloku dmuchawy jest 
szeroki zakres regulacji i prawie nie ulegający zmianie 
w tym zakresie współczynnik mocy specyficznej. Dzięki 
zastosowaniu profilu SIGMA uzyskał on wysoki stopień 
wydajności przy jak najniższym poborze mocy.

Permanentny nadzór systemowy 

W bloku dmuchawy zintegrowane są czujniki poziomu 
i temperatury oleju. Konstrukcja komór olejowych gwa-
rantuje ich prawidłowe działanie także w czasie pracy 
urządzenia czyli w przypadku wzburzenia oleju.

Wytrzymałe łożyska 

Cztery wytrzymałe łożyska wałeczkowe przejmują w 
100% wszystkie obciążenia promieniowe, wpływając 
na długą żywotność bloku śrubowego dmuchawy. 
Wałeczki łożysk pracują w koszykach o nowoczesnej 
konstrukcji, gwarantujących przy każdej prędkości 
obrotowej optymalne smarowanie.

Niezawodna szczelność

Uszczelnienia pierścieniowe otworu wału napędowe-
go, które zostały sprawdzone wcześniej w sprężar-
kach śrubowych KAESER KOMPRESSOREN, są 
bezobsługowe i szczelne zarówno w środowisku 
zanieczyszczonym, jak i w środowisku o podwyższo-
nej temperaturze.



www.kaeser.com

6 7

Seria EBS / FBS
Pewna i ekonomiczna

Sterowanie SIGMA CONTROL 2 

SIGMA CONTROL 2 odpowiada za efektywne 
sterowanie i nadzór pracy dmuchawy. Wyświetlacz, 
czytnik RFID oraz liczne interfejsy umożliwiają 
szybką komunikację i zapewniają bezpieczeństwo. 
Gniazdo karty SD ułatwia gromadzenie danych, jak 
też wprowadzanie aktualizacji.

Bogaty zestaw czujników  

Rozbudowany zestaw czujników i przełączników 
umożliwiających nadzór: ciśnień, temperatur,         
obrotów, stanu oleju i filtra gwarantuje niezawodność 
pracy dmuchawy oraz umożliwia zdalny nadzór i 
wizualizację stanu pracy.

Chłodne powietrze zasysane 

Powietrze do celów chłodzenia silnika i powietrze pro-
cesowe są zasysane oddzielnie z zewnątrz obudowy. 
Podwyższa to sprawność i prowadzi do uzyskania przy 
takiej samej mocy większego, masowego strumienia 
powietrza. Dmuchawy mogą pracować w temperaturze 
otoczenia do +45 °C.

Optymalizowany współczynnik 
mocy specyficznej 

Umiarkowana prędkość maksymalna, szczelny profil 
śrub oraz w przypadku regulacji obrotów, prawie stały 
przebieg współczynnika mocy specyficznej w szero-
kim zakresie regulacji, prowadzą w każdym punkcie 
pracy do oszczędności energii. 

tradycyjna regulacja obrotów

efektywna regulacja obrotów  
KAESER KOMPRESSOREN

współczynnik mocy  
specyficznej (kW/m³/min)

wydajność (m³/min)
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Seria EBS / FBS
Plug-and-play

Rozruch gwiazda-trójkąt  
(START CONTROL - STC) 

Wykonanie ze zintegrowanym rozruchem Y-Δ i 
stałymi obrotami jest wyposażone w nowoczesny 
układ stycznikowy, wyzwalacz nadprądowy i nadzór 
kolejności faz. Wyposażenie to jest uzupełnione 
przez sterowanie SIGMA CONTROL 2 i wyłącznik 
bezpieczeństwa.

Sterowanie częstotliwościowe  
(SIGMA FREQUENCY CONTROL) 

Przetwornica częstotliwości SFC poprzez regulację 
obrotów dmuchawy umożliwia dopasowanie wydajno-
ści do poboru powietrza procesowego. Cała instalacja 
jest fabrycznie oprogramowana i posiada wpisane pa-
rametry, co umożliwia  natychmiastowe uruchomienie.

Certyfikat EMC dla całego 
urządzenia 

Szafka  falownika i SIGMA CONTROL 2 jako 
pojedyncze komponenty oraz cały zespół dmucha-
wy zostały sprawdzone i certyfikowane zgodnie z 
dyrektywą EMC dla sieci przemysłowych klasy A1           
wg EN 55011.

Plug-and-play 

Zgodnie  z  tą  zasadą  gotowe  do  podłączenia               
dmuchawy wyposażone są w kompletną sensorykę, 
układ rozruchowy lub przetwornicę częstotliwości 
oraz sterowanie SIGMA CONTROL 2.  Są również 
fabrycznie napełnione olejem oraz ocertyfikowane. 
Takie rozwiązanie powoduje obniżenie kosztów na 
etapie planowania inwestycji, wykonawstwa, doku-
mentowania czy uruchomienia.
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System status

Graphs

Messages

IO display

User Management

Settings

Backup

Graphs

SIGMA CONTROL 2    1-default read => write Logout Contact/Service
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Wyposażenie Dla dalszej optymalizacji

Optymalne warunki 

Prawidłowe środowisko pracy tworzą 
odpowiednio dobrane urządzenia pery-
feryjne, jak na przykład: kratki ochron-
ne czerpni, wentylatory przewietrzają-
ce pomieszczenie czy tłumiki hałasu 
na czerpniach i wyrzutniach powietrza 
chłodzącego.

System odzysku ciepła 

Wymienniki ciepła chłodzą silnie po-
wietrze procesowe także przy wysokiej 
temperaturze otoczenia. Wykorzysta-
nie ciepła odlotowego obniża koszty 
energii przeznaczonej do celów CO lub 
do podgrzewania wody użytkowej.

Chłodnica 

Ekonomiczna chłodnica typu ACA 
wyposażona w przełącznik termiczny 
niezawodnie zapewnia temperaturę 
sprężonego powietrza na poziomie 
10°C powyżej temperatury otoczenia, 
przy minimalnej stracie ciśnienia.

SIGMA AIR MANAGER 2 

Wewnętrzne sterowanie dmuchawy SIGMA CONTROL 2 oraz sterowanie nadrzędne SIGMA AIR MANAGER 2 zapewniają 
optimum efektywności energetycznej wytwarzania sprężonego powietrza. Dzięki licznym interfejsom i wysokiemu stopniowi 
integracji informatycznej mogą one współpracować także z zewnętrznymi systemami nadzoru, zarządzania produkcją, budyn-
kami czy energią.

Czytnik kart SD  

Zapis na karcie SD danych procesowych, czasu pracy, prac serwisowych, jak też 
zgłoszeń ostrzegawczych i alarmowych; możliwe jest wgrywanie aktualizacji z 
karty SD.

Silnik IE3 

Wyrób firmy Siemens; silnik klasy IE3 
Premium o wysokim współczynniku 
sprawności; standardowo z trzema 
czujnikami temperatury; dla instalacji 
z regulacją obrotów przystosowany do 
współpracy z przetwornicą częstotli-
wości SFC; centralne, łatwo dostępne 
króćce smarowania dla silników ze 
smarowanymi łożyskami umożliwiają 
szybką i bezpieczną obsługę. 

SIGMA CONTROL 2 

Kontrolki stanu pracy LED; wyświetlacz 
alfanumeryczny, 30 języków, miękka 
klawiatura z piktogramami; całkowicie 
automatyczny nadzór i regulacja; inter-
fejsy: Ethernet; dodatkowe, opcjonalne 
moduły komunikacyjne: Profibus DP, 
Modbus, Profinet i Devicenet. Gniazdo 
karty SD do zapisu danych i aktuali-
zacji; czytnik RFID; serwer siecio-
wy; interfejs użytkownika KAESER 
CONNECT; wizualizacja wartości 
aktywowanych wejść analogowych i 
cyfrowych; zgłoszenia ostrzegawcze 
i alarmowe; graficzne przedstawio-
ny przebieg ciśnienia, temperatury i 
obrotów. 

Przeniesienie mocy 

Napęd pasowy z wysokim współczyn-
nikiem sprawności; automatyczna 
regulacja naciągu pasków zapewnia-
jąca równomierne przeniesienie mocy; 
osłona pasków klinowych; urządzenie 
napinania pasków klinowych przy ich 
wymianie, będące jednocześnie syste-
mem podnoszenia silnika. 

Tłumik hałasu 

Efektywne absorpcyjne tłumiki hałasu 
o szerokim paśmie częstotliwości na 
ssaniu i po stronie tłoczenia redukują 
pulsacje sprężonego powietrza oraz 
zapewniają tłumienie hałasu genero-
wanego w orurowaniu.

Wizualizacja w sieci (KAESER CONNECT) 

Utworzenie połączenia pomiędzy komputerem (PC) a SIGMA CONTROL 2 (SC2): 
otworzyć przeglądarkę internetową - wpisać adres IP dla SC2 i wprowadzić hasło 
- połączenie ze sterowaniem dmuchawy poprzez zintegrowany serwer sieciowy. 
Interfejs użytkownika pokazuje w czasie rzeczywistym stan urządzenia, wartości 
aktywowanych wejść analogowych i cyfrowych, a także zestawienie zgłoszeń 
ostrzegawczych i awarii. Ponadto przedstawia w formie graficznej przebieg ciśnie-
nia, temperatury i obrotów.
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Modell Überdruck max. 
Motor-
nenn-

leistung

Rohr-
anschluss

Abmessungen
 mit Schalt-

schrank
B x T x H

Masse
max.

max. 
Druck-

diff erenz

max. 
Liefer-

menge *

mbar (ü) m³/min kW DN mm kg

EB 380S L SFC 650 38 45

150 1940 x 1600 x 1700

1400

EB 380S M SFC 1100 37 75 1600

EB 380S L STC 650 36,5 45 1400

EB 380S M STC 1100 36 75 1600

Ansichten

Modell Überdruck max. 
Motor-
nenn-

leistung

Rohr-
anschluss

Abmessungen
 mit Schalt-

schrank
B x T x H

Masse
max.

max. 
Druck-

diff erenz

max. 
Liefer-

menge *

mbar m³/min kW DN mm kg

FB 660S L SFC 650 67 75

200 2250 x 1950 x 1900

1850

FB 660S M SFC 1100 66 110 2200

FB 660S L STC 650 66 75 1850

FB 660S M STC 1100 65 110 2200

Ansichten

model nadciśnienie max.  
moc 

znamionowa 
silnika

przyłącze 
pneumatyczne

wymiary 
z szafką  
elektr. 

szer.x dł.x wys. 

ciężar 
max.

 max.  
różnica 

ciśnienia

max.  
wydajność* 

 mbar (nadc.) m³/min kW DN mm kg

    

  

 

     

     

     

Widok

Dane techniczne – EB 380S Konstrukcja

Tłumik wlotowy z filtrem

Blok dmuchawy SIGMA B

Pas klinowy

Silnik klasy IE3 Premium 

Tłumik hałasu sprężonego  
powietrza

Zawór wydmuchowy

Zawór rozruchowo - odciążeniowy 
(opcja)

Zawór zwrotny (opcja)

Kompensator

Wentylator  
(obudowa tłumiąca dźwięki)

System sterowania  
SIGMA CONTROL 2

Szafa rozdzielcza

Indywidualne planowanie nawet  
najdrobniejszego detalu

System oszczędzania energii firmy 
KAESER KOMPRESSOREN (skrót: 
KESS) dzięki zastosowaniu nowo-
czesnych technik przetwarzania 
danych pozwala na zaproponowanie 
optymalnej dla Państwa konfiguracji 
dmuchaw. Zaprojektowane przez 
nas systemy dmuchaw pracują 
bardzo efektywnie i są dopasowane 
dokładnie do potrzeb. Odpowied-
ni dobór wielkości i trybu pracy 
urządzeń, oparty na analizie poboru 
powietrza w Państwa zakładzie, 
skutkuje najwyższym bezpieczeń-
stwem zasilania i rentownością. 
Wykorzystajcie Państwo tę szansę! 
Pozwólcie, by Wasze stacje dmu-
chaw zostały zaprojektowane przez  
inżynierów firmy KAESER  
KOMPRESSOREN.

model nadciśnienie max.  
moc 

znamionowa 
silnika

przyłącze 
pneumatyczne

wymiary 
z szafką  
elektr. 

szer.x dł.x wys.

ciężar 
max.

 max.  
różnica 

ciśnienia

max.  
wydajność* 

 mbar m³/min kW DN mm kg

    

  

 

     

  
 

  

     

Widok

Dane techniczne – FB 660S

1940

1700

1600

2250

1900

1950

*) Dane zgodnie z  ISO 1217 zał. C dla wykonania STC, zał. E dla wykonania SFC  

*) Dane zgodnie z  ISO 1217 zał. C dla wykonania STC, zał. E dla wykonania SFC  



Na całym świecie jak w domu
KAESER KOMPRESSOREN, jako jeden z wiodących producentów sprężarek i dostawców systemów sprężonego powietrza, jest obecny 
na całym świecie. W 100 krajach oddziały i fi rmy partnerskie gwarantują użytkownikom dostarczenie najnowocześniejszych, efektywnych 
oraz niezawodnych instalacji wytwarzających i uzdatniających sprężone powietrze.

Doświadczeni pracownicy oferują szeroką pomoc także w opracowaniu indywidualnych energooszczędnych rozwiązań dla wszystkich 
dziedzin zastosowania sprężonego powietrza. Światowa sieć informatyczna, obejmująca całą międzynarodowę grupę  
KAESER KOMPRESSOREN, pozwala, z każdego miejsca na kuli ziemskiej, na dostęp do rozwiązań tego systemowego dostawcy.

Wykwalifi kowana, także połączona siecią informatyczną, organizacja serwisowa KAESER KOMPRESSOREN gwarantuje najlepszy dostęp 
do wszystkich produktów fi rmy.

www.kaeser.com
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KAESER KOMPRESSOREN Sp. z o.o. 
ul. Taneczna 82 – 02-829 – Warszawa – Telefon (22) 322-86-65 – Fax (22) 322-86-66 
e-mail: info.poland@kaeser.com – www.kaeser.com
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