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Wydajność 0,26 do 0,80 m³/min – ciśnienie 8 - 11 - 15 bar      

Sprężarki śrubowe       
Seria SX      
z profilem SIGMA      
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Więcej sprężonego powietrza 

Sprawność sprężarek śrubowych SX wyraźnie wzro-
sła w stosunku do poprzednich modeli. Osiągnięto to 
dzięki optymalizacji bloku śrubowego oraz minima-
lizacji strat wewnętrznych. Na skutek tych działań 
uzyskano wzrost wydajności, która w zależności od 
mocy napędu może wynosić do 14%. 

Niski pobór energii  

Ekonomiczna praca urządzeń zależy od kosztów 
całkowitych generowanych w całym okresie ich 
eksploatacji. W przypadku sprężarek największą rolę 
odgrywają koszty energetyczne. W związku z tym 
dla modeli SX KAESER KOMPRESSOREN podjęło 
działania, które miały na celu osiągnięcie maksymal-
nej efektywności energetycznej. Ich podstawą jest 
zastosowanie optymalnego bloku śrubowego z ener-
gooszczędnym profilem SIGMA, a także sterowania 
SIGMA CONTROL 2 i nowego systemu chłodzenia z 
dwuprzepływowym wentylatorem.  

Przemyślana konstrukcja  

Nowe modele sprężarek SX posiadają także dobrze 
przemyślaną i przyjazną dla użytkownika konstrukcję. 
Wszystkie drzwi konserwacyjne są łatwo dostępne. 
Użytkownik może też dzięki kilku prostym czynno-
ściom usunąć lewą część obudowy, co dodatkowo 
ułatwia dostęp do wnętrza sprężarki. 
Obudowa sprężarki wyposażona jest w dźwięko-
chłonną wykładzinę, która zapewnia niski poziom 
hałasu. Ponadto zastosowano cztery otwory zasy-
sania powietrza, które gwarantują wysokowydajne 
chłodzenie układu sprężającego, silnika, szafki 
rozdzielczej, a także dostarczanie powietrza proceso-
wego. Ponadto dzięki swej konstrukcji sprężarki SX 
nie wymagają dużej powierzchni ustawczej.  

Modułowa konstrukcja sprężarki

Sprężarki SX występują jako wersja podstawowa, 
wersja z zabudowanym energooszczędnym osusz-
czem chłodniczym, jak też jako AIRCENTER z osu-
szaczem chłodniczym i zabudowanym zbiornikiem 
(ilustr. po prawej stronie). Koncepcja ta, opierająca 
się na zasadzie dostawianych modułów, gwarantuje 
wszechstronne możliwości zastosowania. 

SX – małe i silne
Obecnie użytkownicy oczekują wysokiej efektywności również od mniejszych sprężarek.  
Sprężarki śrubowe serii SX w pełni spełniają te wymagania. Dostarczają one nie tylko więcej  
sprężonego powietrza, przy mniejszym zużyciu energii, ale są także wszechstronne, przyjazne dla obsługi, 
serwisu oraz środowiska.  

Seria SX

Rys.: AIRCENTER serii SX

Modułowa konstrukcja – 
         bezpieczna obsługa

koszty inwestycyjne sprężarkowni

koszty obsługi

koszty energii elektrycznej

oszczędność energii
oszczędność energii poprzez optymalne 
 rozwiązania techniczne



www.kaeser.com

2 3

Więcej sprężonego powietrza 

Sprawność sprężarek śrubowych SX wyraźnie wzro-
sła w stosunku do poprzednich modeli. Osiągnięto to 
dzięki optymalizacji bloku śrubowego oraz minima-
lizacji strat wewnętrznych. Na skutek tych działań 
uzyskano wzrost wydajności, która w zależności od 
mocy napędu może wynosić do 14%. 

Niski pobór energii  

Ekonomiczna praca urządzeń zależy od kosztów 
całkowitych generowanych w całym okresie ich 
eksploatacji. W przypadku sprężarek największą rolę 
odgrywają koszty energetyczne. W związku z tym 
dla modeli SX KAESER KOMPRESSOREN podjęło 
działania, które miały na celu osiągnięcie maksymal-
nej efektywności energetycznej. Ich podstawą jest 
zastosowanie optymalnego bloku śrubowego z ener-
gooszczędnym profilem SIGMA, a także sterowania 
SIGMA CONTROL 2 i nowego systemu chłodzenia z 
dwuprzepływowym wentylatorem.  

Przemyślana konstrukcja  

Nowe modele sprężarek SX posiadają także dobrze 
przemyślaną i przyjazną dla użytkownika konstrukcję. 
Wszystkie drzwi konserwacyjne są łatwo dostępne. 
Użytkownik może też dzięki kilku prostym czynno-
ściom usunąć lewą część obudowy, co dodatkowo 
ułatwia dostęp do wnętrza sprężarki. 
Obudowa sprężarki wyposażona jest w dźwięko-
chłonną wykładzinę, która zapewnia niski poziom 
hałasu. Ponadto zastosowano cztery otwory zasy-
sania powietrza, które gwarantują wysokowydajne 
chłodzenie układu sprężającego, silnika, szafki 
rozdzielczej, a także dostarczanie powietrza proceso-
wego. Ponadto dzięki swej konstrukcji sprężarki SX 
nie wymagają dużej powierzchni ustawczej.  

Modułowa konstrukcja sprężarki

Sprężarki SX występują jako wersja podstawowa, 
wersja z zabudowanym energooszczędnym osusz-
czem chłodniczym, jak też jako AIRCENTER z osu-
szaczem chłodniczym i zabudowanym zbiornikiem 
(ilustr. po prawej stronie). Koncepcja ta, opierająca 
się na zasadzie dostawianych modułów, gwarantuje 
wszechstronne możliwości zastosowania. 

SX – małe i silne
Obecnie użytkownicy oczekują wysokiej efektywności również od mniejszych sprężarek.  
Sprężarki śrubowe serii SX w pełni spełniają te wymagania. Dostarczają one nie tylko więcej  
sprężonego powietrza, przy mniejszym zużyciu energii, ale są także wszechstronne, przyjazne dla obsługi, 
serwisu oraz środowiska.  

Seria SX

Rys.: AIRCENTER serii SX

Modułowa konstrukcja – 
         bezpieczna obsługa

koszty inwestycyjne sprężarkowni

koszty obsługi

koszty energii elektrycznej

oszczędność energii
oszczędność energii poprzez optymalne 
 rozwiązania techniczne



www.kaeser.com

54

Log-in successful
Change password:

Name:
Level:
Valid until:

K00000100
5
02/2012

Seria SX
Miara efektywności  
          i spokojnej pracy

Blok sprężarki z profilem SIGMA 

Podstawowym elementem sprężarki SX jest blok       
śrubowy o energooszczędnym profilu SIGMA.  
Konstruktorzy KAESER KOMPRESSOREN w trakcie 
prac modernizacyjnych podnieśli jego efektywność. 
Dodakowe oszczędności przyniosło zastosowanie 
wysokowydajnych silników IE3.

Sterowanie SIGMA CONTROL 2 

Nowy układ sterowania umożliwia efektywne stero-
wanie i nadzór pracy sprężarki. Duży wyświetlacz i 
czytnik RFID ułatwiają obsługę urządzenia. Zmienne 
interfejsy oferują wysoką elastyczność. Złącze kart 
SD ułatwia modernizację oprogramowania. 

Bardziej efektywne aż do 12%

Aktualnie oferowane sprężarki SX są do 12%       
bardziej efektywne od poprzednich modeli. Przy 
rocznym czasie pracy 1200 godzin i cenie prądu 
elektrycznego 0,20 €/kWh oznacza to redukcję kosz-
tów zasilania w wysokości 1242 €/10 lat (dla SX 4).

Jeszcze ciszej 

Postęp nadchodzi bezszelestnie. Nowe rozwiązanie 
układu chłodzenia umożliwia optymalne wyciszenie 
przy jeszcze lepszym efekcie chłodzącym. Obok 
pracującej sprężarki SX można swobodnie rozmawiać 
bez podnoszenia głosu.

aktualne
serie

dotychczasowe
serie

10.558 €

11.800 €

        1.242 €       
oszczędność energii

=
ok. 12 %

bardziej efektywnie

        
SX 4      
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Serie SX T
Ze zintegrowanym  
energooszczędnym osuszaczem

Energooszczędna regulacja 

Dzięki regulacji oszczędzającej energię zintegrowany 
osuszacz jest wysoce efektywny. Pracuje on tylko 
podczas przepływu sprężonego powietrza. Takie 
rozwiązanie zapewnia wysoką jakość sprężonego 
powietrza, przy możliwie najwyższej ekonomiczności.

Chłodzenie dwuprzepływowe 

Wysokowydajny dwuprzepływowy wentylator jest 
bardzo cichy. Oddzielne prowadzenie powietrza 
procesowego, które chłodzi chłodnice sprężonego 
powietrza i oleju, a także silnik, umożliwia pracę w 
temperaturze do 45°C. W modelach T osuszacz ma 
własne chłodzenie.

Jakość Made in Germany

Sprężarki śrubowe i osuszacze chłodnicze, które 
produkowane są w zakładach w Gerze i Coburgu, 
odznaczają się wysoką jakością firmy KAESER            
KOMPRESSOREN. 

Automatyczny spust kondensatu

Osuszacz jest wyposażony w spust ECO-DRAIN.       
Pracuje on na zasadzie pomiaru poziomu lustra     
cieczy i nie powoduje strat ciśnienia. Takie rozwiąza-
nie jest energooszczędne i zapewnia wysokie bezpie-
czeństwo pracy osuszacza. 

Rys.: SX 8 T

Czas (min)

Stan pracy 
osuszacza

Energooszczędna regulacja osuszaczy chłodniczych KAESER KOMPRESSOREN 

Oszczędność energii KAESER KOMPRESSOREN 

Konwencjonalny osuszacz z regulacją przepływu
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AIRCENTER SX
Oszczędzająca miejsce,  
efektywna stacja sprężonego               
powietrza 

Podłączyć... i gotowe 

Kompaktowa, kompletna stacja sprężonego powie-
trza  wymaga jedynie podłączenia do sieci zasilania i 
sieci sprężonego powietrza. Nie są konieczne żadne 
dalsze prace instalacyjne. 

Zbiornik o długim czasie eksploatacji 

Zbiorniki KAESER KOMPRESSOREN osiągają trzy 
razy dłuższy okres eksploatacji niż tradycyjne zbiorniki 
ciśnieniowe, dzięki zanurzeniowemu, ogniowemu cynko-
waniu wewnętrznemu i zewnętrznemu, które wykonane 
jest zgodnie z DIN EN ISO 1461.

Dobry dostęp do podzespołów 

Wszystkie elementy obsługowe i podlegające 
serwisowi są optymalnie dostępne. Skraca to czas 
przestojów sewisowych i obsługowych. Dzięki temu 
obniżone zostają koszty, a jednocześnie podwyższo-
ne bezpieczeństwo dostarczania powietrza.

Konstrukcja przyjazna dla serwisu 

Lewa część obudowy jest zdejmowana, umożliwia-
jąc dostęp do wszystkich miejsc obsługi. Pozwala to 
na istotną oszczędność powierzchni. Dwa wzierniki        
pozwalają na kontrolę z zewnątrz podczas pracy,         
stanu oleju i naprężenia pasków napędowych.

Rys.: AIRCENTER 8
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Widok z przodu Widok z tyłu Widok z lewej strony Widok z prawej strony Widok 3D

Wykonanie podstawowe  

     

Wykonanie T ze zintegrowanym osuszaczem chłodniczym  

     

AIRCENTER - wykonanie z osuszaczem chłodniczym i zbiornikiem

     

    

Konstrukcja

Wyposażenie 
Opis ogólny  

Gotowa do pracy, całkowicie automa-
tyczna, superwyciszona, z izolacją 
drgań, obudowa malowana proszkowo;  
max. temperatura otoczenie do +45°C.

Blok sprężarki śrubowej 

Blok sprężarki jednostopniowy, z 
wtryskiem oleju dla uzyskania optymal-
nego chłodzenia wirników; oryginalny 
blok śrubowy z profilem SIGMA firmy 
KAESER KOMPRESSOREN.

Silnik elektryczny 

Silnik klasy IE3, wyrób niemiecki,  
IP 54.

Elementy elektryczne 

Szafka sterownicza IP 54; wentylacja 
szafki sterowniczej, automatyczny 
układ rozruchowy trójkąt-gwiazda; za-
bezpieczenie, transformator sterujący.  

SIGMA CONTROL 2 

Kontrolki stanu pracy LED; wyświetlacz 
alfanumeryczny, 30 języków, miękka 
klawiatura z piktogramami; całkowicie 
automatyczny nadzór i regulacja, tryby 
standardowe: dual, quadro, vario, 
dynamic i sterowanie ciągłe. Interfej-
sy: Ethernet; dodatkowe, opcjonalne 
moduły komunikacyjne: Profibus DP, 
Modbus, Profinet i Devicenet. Gniazdo 
karty pamięci SD do rejestracji danych 
i aktualizacji. Czytnik RFID, serwer 
sieciowy.

Obieg oleju i sprężonego 
powietrza 

Filtr na ssaniu typu plaster mio-
du, pneumatyczne zawory ssania i 
odpowietrzający, separator oleju z 
3-stopniowym systemem separacji; 
zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny 
minimalnego ciśnienia, zawór termo-
statyczny i filtr oleju, kombinowana 
chłodnica oleju/sprężonego powietrza. 

Osuszacz chłodniczy   
(w wykonaniu T) 

Ze sterowanym elektronicznie 
spustem kondensatu kompresor    
chłodniczy z energooszczędną,         
taktowaną funkcją odłączania; sprzę-
żoną ze stanem pracy silnika sprężarki 
w trybie spoczynku. Możliwe ustawie-
nie ciągłej pracy osuszacza.

Widok

filtr powietrza zasysanego

zawór ssący 

blok sprężarki

silnik napędzający 

zbiornik separatora

chłodnica sprężonego powietrza

chłodnica oleju

filtr oleju, wkład separatora

wentylator
97

0

950 632

97
0

590 900

15
60

590 1090

wykonanie podstawowe
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7,5 0,34 8
2,2 950 x 632 x 970 G ¾ 59 140

10 0,26 11

7,5 0,45 8

3 950 x 632 x 970 G ¾ 60 14010 0,36 11

13 0,26 15

7,5 0,60 8

4 950 x 632 x 970 G ¾ 61 14510 0,48 11

13 0,37 15

7,5 0,80 8

5,5 950 x 632 x 970 G ¾ 64 15510 0,67 11

13 0,54 15

7,5 0,34 8
0,2 0,25 590 x 900 x 970 G ¾ 59 185

10 0,26 11

7,5 0,45 8

0,2 0,25 590 x 900 x 970 G ¾ 60 18510 0,36 11

13 0,26 15

7,5 0,60 8

0,2 0,27 590 x 900 x 970 G ¾ 61 19010 0,48 11

13 0,37 15

7,5 0,80 8

0,2 0,27 590 x 900 x 970 G ¾ 64 20010 0,67 11

13 0,54 15

7,5 0,34 8
2,2 0,25 0,2 200 590 x 1090 x 1560 G ¾ 59 285

10 0,26 11

7,5 0,45 8,5

3 0,25 0,2 200 590 x 1090 x 1560 G ¾ 60 28510 0,36 12

13 0,26 15

7,5 0,60 8,5

4 0,27 0,2 200 590 x 1090 x 1560 G ¾ 61 29010 0,48 12

13 0,37 15

7,5 0,80 8

5,5 0,27 0,2 200 590 x 1090 x 1560 G ¾ 64 30010 0,67 11

13 0,54 15

Dane techniczne

 *)  Wydajność wg normy ISO 1217: 2009, zał. C. ciśnienie na ssaniu 1 bar (abs.), temperatura powietrza wlotowego i chłodzącego 20 °C 

**) Poziom głośności wg ISO 2151 i normy podstawowej ISO 9614-2, tolerancja: ± 3 dB(A)   

Wykonanie podstawowe      

Aircenter- wykonanie ze zintegrowanym osuszaczem chłodniczym (środek chłodniczy 134a) i zbiornikiem      

T- wersja ze zintegrowanym osuszaczem chłodniczym (środek chłodniczy R 134a)      

model nadciśnienie 
 robocze

wydajność*) 
 urządzenie przy  

nadciśnieniu roboczym

max.  
nadciśnienie

moc znam. wymiary
dł × szer × wys

przyłącze
sprężonego 
powietrza

poziom hałasu 
**)

ciężar

 bar m³/min bar kW mm  dB(A) kg

SX 3
           

SX 4

   
        

   

SX 6

   
        

   

SX 8

   
        

   

model robocze 
nad- 

ciśnienie

wydajność*) 
 urządzenie przy  

nadciśnieniu roboczym

max.  
nadciśnienie

ciśnienie 
różnicowe 
osuszacza

pobór mocy 
osuszacza  

chłodniczego 

wymiary
dł × szer × wys

przyłącze
sprężonego 
powietrza

poziom hałasu 
**)

ciężar

 bar m³/min bar bar kW mm  dB(A) kg

SX 3 T
            

SX 4 T

   
         

   

SX 6 T

   
         

   

SX 8 T

   
         

   

model robocze 
nad- 

ciśnienie

wydajność*) 
 urządzenie przy  

nadciśnieniu roboczym

max. 
nad- 

ciśnienie

moc 
znam.

pobór mocy 
osuszacza 

chłodniczego

ciśnienie  
różnicowe 
osuszacza 

pojemność 
zbiornika

wymiary
dł × szer × wys

zbiornik 
sprężonego 
powietrza

poziom  
hałasu** 

ciężar

 bar m³/min bar kW kW bar l mm  dB(A) kg

AIRCENTER 3
              

AIRCENTER 4

   
           

   

AIRCENTER 6

   
           

   

AIRCENTER 8

   
           

   



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

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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