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Sprężarki śrubowe
serii DSD/DSDX

z profilem SIGMA

Wydajność 12,68 do 30,20 m³/min – Ciśnienie 5,5 do 15 bar
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Serie DSD(X)

Efetywność zdefiniowana na nowo

DSD/DSDX – przewaga rośnie
Wraz z najnowszymi wersjami sprężarek serii DSD/DSDX firma KAESER KOMPRESSOREN po raz kolejny
podniosła poprzeczkę w dziedzinie konstrukcji urządzeń do sprężonego powietrza. W sprężarkach tych serii
wprowadzono szerg innowacji, począwszy od na nowo zaprojektowanej obudowy po liczne rozwiązanie upraszczające proces obsługi i prac serwisowych.

DSD/DSDX - 4 x oszczędności
Nowe sprężarki oszczędzają energię na cztery
sposoby:
1. dzięki zoptymalizowanemu profilowi SIGMA
wirników, polepszającemu specyficzny współczynnik
poboru mocy.
2. dzięki zastosowaniu efektywnych energetycznie
silników klasy IE3 (w UE obowiązkowe od 1 stycznia
2015 roku). 		
3. dzięki napędowi 1:1 przenoszącemu napęd z
silnika do bloku bez jakichkolwiek strat.
4. dzięki systemowi sterowania SIGMA CONTROL 2
ze specjalnymi algorytmami regulacji.

Przyjazność dla serwisu to także
oszczędności
Nowy design sprężarki nie dotyczy tylko wyglądu
zewnętrznego.Także wewnętrzne zmiany mają
wpływ na wzrost efektywności. Wszystkie istotne pod
względem obsługi i serwisu elementy są dostępne
bezpośrednio od przodu sprężarki. W czasie prac

serwisowych oszczędza to czas, a więc i koszty, a
także podwyższa poziom dostępności sprężarki.

Komponenty stacji
Sprężarki śrubowe serii DSD/DSDX to doskonałe
urządzenia do zastosowań w przemysłowych stacjach sprężonego powietrza o najwyższej efektywności. Ich wewnętrzny układ sterowania SIGMA
CONTROL 2 oferuje szereg kanałów komunikacyjnych. Pozwala to na proste i efektywne podłączenie
sprężarek do układów sterowania nadrzędnego,
takich jak SIGMA AIR MANAGER, jak też sieciowych
systemów zarządzania.

Wydajniejsze chłodzenie
Koncepcja układu chłodzenia firmy KAESER
KOMPRESSOREN z umieszczonymi zewnętrznie
chłodnicami ma istotne zalety. Zasysane powietrze
nie jest podgrzewane (przez podzespoły sprężarki) i
ma dzięki temu lepsze działanie chłodzące. Ponadto
łatwo można określić stan chłodnic i w prosty sposób
w razie potrzeby oczyścić je z zewnątrz.

możliwe oszczędności kosztów energii
przy użyciu systemu odzysku ciepła

koszty inwestycyjne sprężarkowni

Rys.: DSD 202

koszty obsługi
oszczędność energii dzięki
rozwiązaniom technicznym

2

koszty energii elektrycznej
potencjalne oszczędność energii
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Serie DSD(X)
Energooszczędność i niemiecka
jakość
Name:
Level:
Valid until:

Energooszczędny profil SIGMA

Sterowanie SIGMA CONTROL 2

Sercem każdej sprężarki DSD/DSDX jest blok śrubowy o wirnikach z profilem SIGMA. Jest on technicznie
optymalizowany pod względem przepływów i istotnie
przyczynia się do pracy sprężarki w najlepszym
zakresie współczynnika mocy specyficznej.

System sterowania SIGMA CONTROL 2 pozwala
na efektywne sterowanie i nadzór pracy sprężarki.
Zastosowany wyświetlacz i czytnik RFID upraszczają
komunikację i bezpieczeństwo. Wymienne interfejsy
oferuja wysoką elastyczność. Złącze kart SD ułatwia
modernizację oprogramowania.

Oszczędność energii:
silniki klasy IE3

Wydajny napęd 1:1

Na długo przed obowiązkowym wprowadzeniem silników klasy IE3 (w UE od 1 stycznia 2015) użytkownicy
sprężarek śrubowych KAESER KOMPRESSOREN
serii DSD/DSDX mogą już teraz wykorzystywać ich
zalety w zakresie oszczędności energii elektrycznej.

4

W przypadku napędu 1:1 silnik i blok sprężarki wraz
ze sprzęgłem i jego kołnierzem tworzą kompaktowy,
pozbawiony strat przeniesienia napędu, agregat o
długim okresie eksploatacji.
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Seria DSD T
Energooszczędne osuszanie
powietrza
Zastosowane
przełączenia

10

Energooszczędna regulacja osuszaczy chłodniczych
KAESER KOMPRESSOREN
Konwencjonalny osuszacz z regulacją przepływu
Oszczędność energii KAESER KOMPRESSOREN

12

18

20

czas (min)

Energooszczędna regulacja

Bardzo skuteczne chłodzenie

Zintegrowany w sprężarce DSD(X) T osuszacz chłodniczy, dzięki zastosowaniu energooszczędnej regulacji, jest wysoce efektywny. Pracuje on tylko podczas
przepływu sprężonego powietrza. Takie rozwiązanie
zapewnia wysoką jakość sprężonego powietrza, przy
najwyższym ekonomicznym poziomie pracy.

Wydajny wentylator i oddzielna obudowa zapewniają
wysokie rezerwy termiczne zabudowanego osuszacza chłodniczego. Dzięki temu także przy wysokich
temperaturach otoczenia zagwarantowana jest niezawodna i stała jakość sprężonego powietrza.

Osuszacz chłodniczy ze spustem
kondensatu ECO DRAIN

Oszczędność i łatwość dla obsługi

Rys.: DSD 238 T

Smarownice silnika głównego
i silnika wentylatora

Sprężone powietrze ze sprężarki przed wejściem
do osuszacza przepływa przez separator cyklonowy,
o nowej konstrukcji opracowanej przez KAESER
KOMPRESSOREN, gdzie zostaje pozbawione wykroplonego kondensatu. Odciąża to osuszacz i obniża
pobór energii.

6

Dobry dostęp do wszystkich istotnych elementów podlegających obsłudze serwisowej powoduje oszczędność kosztów. Separator cyklonowy o nowej konstrukcji
opracowanej przez KAESER KOMPRESSOREN z
elektronicznym spustem kondensatu stanowi wyposażenie standardowe.
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Seria DSD(X) SFC
Regulacja prędkości
obrotowej z efektywnością
KAESER KOMPRESSOREN
współczynnik mocy
specyficznej (kW/m³/min)

tradycyjna regulacja obrotów
efektywna regulacja obrotów SFC

wydajność (m³/min)

Optymalny współczynnik mocy
specyficznej
Sprężarka z regulacją prędkości obrotowej jest
najbardziej obciążonym urządzeniem każdej stacji
sprężonego powietrza. Dlatego też w konstrukcji
sprężarek DSD(X) SFC została uwzględniona jak
najwyższa ich efektywność, przy jednoczesnym uniknięciu ekstremalnego obniżania prędkości obrotowej.

Rys.: DSDX 302 SFC
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Ciśnienie na stałym poziomie
Wydajność sprężarki jest dopasowana w zakresie
regulacji w zależności od poboru sprężonego powietrza. Utrzymane zostaje przy tym ciśnienie robocze w
stałym zakresie ±0,1 bar. Dzięki temu możliwe obniżenie ciśnienia maksymalnego pozwala na oszczędności energii, a tym samym i kosztów.

Oddzielna szafka SFC

Odporność na zakłócenia

Przetwornica częstotliwości SFC, umieszczona w
oddzielnej szafce nie jest narażona na wpływ ciepła
pochodzącego ze sprężarki. Oddzielny wentylator
zapewnia optymalne warunki pracy dla uzyskania
maksymalnej jej mocy i żywotności.

Szafka falownika i SIGMA CONTROL jako pojedyncze
komponenty oraz połączony zespół zostały sprawdzone i certyfikowane zgodnie z dyrektywą EMV dla sieci
przemysłowych klasy A1 wg EN 55011.

9
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Serie DSD(X)

Ciśnienie

Rozwiązania szczegółowe

Temp. silnika

Pmax

100

20

Obciążenie silnika %

Pmin

Tłoczenie

Bieg na luzie
Spoczynek
Bieg na luzie tylko przy wysokiej temperaturze silnika.
Maksymalna częstotliwość załączeń zmienna.

Rys.: DSDX 302
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Czas

Chłodzenie wodne PTW/RTW

Sterowanie Dynamic

Dla sprężarek chłodzonych wodą, w zależności od
jej jakości, dostępne są zintegrowane płytowe lub
rurowe wymienniki ciepła. Nasi specjaliści doradzą
Państwu, jakie wykonanie jest prawidłowe dla konkretnej aplikacji.

Algorytm sterowania Dynamic uwzględnia temperaturę uzwojeń silnika do wyliczenia czasu biegu jałowego sprężarki. Skraca to czasy pracy na luzie i obniża
pobór energii. Kolejne algorytmy można wywołać w
razie potrzeby z pamięci SIGMA CONTROL.

Odlotowe powietrze chłodzące o
wysokim ciśnieniu

Przyjazna dla serwisu

Zabudowane promieniowe wentylatory są znacznie
bardziej efektywne niż osiowe i dysponują szczególnie wysokim sprężem. Umożliwia to odprowadzanie
ciepłego powietrza kanałami z reguły bez dodatkowych wentylatorów kanałowych.

Tak jak filtr powietrza, wymieniany z przodu, także inne obsługiwane zespoły są łatwo dostępne.
Przyśpiesza to prace konserwacyjne i serwisowe. A
jednocześnie obniża koszty zakładowe i podwyższa
dostępność sprężarki

11
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100 %

Serie DSD(X)

25 %
Ciepło otoczenia

Całkowity pobór
mocy elektrycznej

25 %
Potencjał
energetyczny
spręż.
powietrza

Odzysk ciepła - wyższy poziom
oszczędności energii

ok. 5 %
Ciepło oddawane
przez silnik

ok. 2 %
Promieniowanie
cieplne sprężarki
do otoczenia

ok. 76 %
Moc cieplna
do odzysku
z chłodzenia
oleju

ok. 15 %
Moc cieplna
do odzysku
z chłodzenia
spręż. powietrza

ok. 2 %
Ciepło przekazywane
razem ze sprężonym
powietrzem

Systemy ciepłej wody użytkowej
Zintegrowany w sprężarce system złożony z wymienników płytowych, zaworu termostatycznego i kompletnego orurowania pozwala na odzyskanie, bez
używania dodatkowej powierzchni ustawczej, 76%
pobranej całkowitej mocy sprężarki DSD(X) w postaci
ogrzanej wody.

do

ok. 96 %
Użytkowa moc cieplna możliwa
do odzyskania

12

+90 °C
gorące

Ogrzewanie pomieszczeń ciepłym
powietrzem
Proste ogrzewanie. Dzięki zastosowaniu wentylatorów promieniowych o wysokim sprężu ciepło odlotowe (w postaci ogrzanego powietrza chłodzącego)
sprężarki można odprowadzić w prosty sposób
kanałem do ogrzewanego pomieszczenia.

do

96%
ciepła

Dla wody procesowej, grzewczej i
użytkowej

Wszystko przemawia za odzyskiem
ciepła

Dzięki systemom odzysku ciepła PTG wzgl. SWT
można uzyskać ze sprężarki ciepłą wodę o temperaturze do 70 °C. Wyższe temperatury na zapytanie.

Sprężarka przetwarza dostarczoną energię elektryczną w 100% na energie cieplną. Z tego 96% można
odzyskać jako ciepło użytkowe. Wykorzystajcie
Państwo ten potencjał!
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Wyposażenie

Dane techniczne

Opis ogólny
gotowe do natychmiastowego rozpoczęcia pracy, w pełni automatyczne,
z izolacją akustyczną i izolacją drgań,
elementy obudowy malowane proszkowo.

blok śrubowy firmy KAESER
KOMPRESSOREN z profilem SIGMA.

Napęd
bezpośredni, bezprzekładniowy,
sprzęgło o wysokiej elastyczności.

Silnik elektryczny

Izolacja akustyczna
wewnętrzne pokrycie obudowy laminowaną wełną mineralną, maksymalna
emisja dźwięków 72 dB (A) wg normy
PN8NTC 2.3, pomiar wykonywany w
polu swobodnym w odległości 1 m.

Izolacja drgań

energooszczędny silnik,
wysokiej jakości wyrób niemiecki,
IP 55, ISO F jako dodatkowa rezerwa.

połączenie silnik-blok
blok z przykręconą obudową sprzęgła.

Elementy
elektryczne

podwójna, gumowo-metalowe
elementy antywibracyjne.

Blok sprężarki
blok sprężarki jednostopniowy, z wtryskiem oleju dla uzyskania optymalnego
chłodzenia wirników; oryginalny

szafka sterownicza IP 54; transformator sterownika, szafka przetwornika
częstotliwości Siemens-Masterdrive
(w wykonaniu SFC); bezpotencjałowe
zestyki sterowania zewnętrznymi
układami wentylacyjnymi.

Chłodzenie
chłodzone powietrzem- oddzielne,
aluminiowe chłodnice - sprężonego
powietrza i oleju chłodzącego;
wentylator promieniowy z własnym
silnikiem elektrycznym (smarowanie z
zewnątrz).

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 i sterowanie ciągłe; interfejsy: Ethernet; dodatkowe, opcjonalne
moduły komunikacyjne: Profibus DP,
Modbus, Profinet i Devicenet. Gniazdo
karty pamięci SD dla rejestracji danych
i aktualizacji. Czytnik RFID, serwer
sieciowy.

wykonanie podstawowe
filtr na ssaniu
zawór ssący
blok sprężarki
silnik napędzający
zbiornik separatora
filtr oleju
chłodnica końcowa sprężonego
powietrza
chłodnica oleju
wentylator

Widok

DSD

Widok z przodu

2040

Widok z tyłu

Widok z lewej strony

Widok z prawej strony

Widok 3D

wykonanie T SFC
2350

1730

DSD T

filtr na ssaniu
zawór ssący

2040

blok sprężarki
3300

1730

silnik napędzający

DSD T SFC

zbiornik separatora
2040

filtr oleju
3305

1730

chłodnica końcowa sprężonego
powietrza

DSDX SFC

DSDX

chłodnica oleju

16

przetwornica częstotliwości (opcja)

2040

osuszacz chłodniczy (opcja)
2600

1980

3155

1945

wentylator

2040

17
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Dane techniczne
wykonanie podstawowe
Modell
model

T – wersja ze zintegrowanym osuszaczem chłodniczym (środek chłodniczy R 134a)
poziom
Schalldruckhałasu
**)
pegel **

ciężar
Masse

dB(A)

kg

DN 65

68

2700

2350 x 1730 x 2040

DN 65

69

110

2350 x 1730 x 2040

DN 65

8,5
12
15

132

2350 x 1730 x 2040

24,10
20,12
14,90

8,5
12
15

132

30,20
23,50
19,52

8,5
12
15

160

Betriebsnadciśnienie
überdruck
robocze

Liefermenge
wydajność*)*
Gesamtanlage
bei
urządzenie przy
Betriebsüberdruck
nadciśnieniu
roboczym

Max.
max.
Überdruck
nadciśnienie

mocMotornennznamionowa
leistung
silnika

Abmessungen
wymiary
x T x×Hwys
dł ×Bszer

bar

m³/min

bar

kW

mm

DSD 142

7,5

13,62

9

75

2350 x 1730 x 2040

DSD 172

7,5
10

16,12
13,20

8,5
12

90

DSD 202

7,5
10
13

20,46
15,52
12,68

8,5
12
15

DSD 238

7,5
10
13

23,80
19,92
14,80

DSDX 243

7,5
10
13

DSDX 302

7,5
10
13

Druckluftprzyłącze
anschluss
sprężonego
powietrza
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Max.
max.
Liefermenge
wydajność*)*
Überdruck
nadciśnienie
Gesamtanlage
bei
urządzenie przy
Betriebsüberdruck
nadciśnieniu
roboczym

Motornennmoc
znamioleistung
nowa
silnika

pobór mocy
Kältetrocknerosuszacza
leistungschłodniczego
aufnahme ****)

wymiary
Abmessungen
dł ×Bszer
x T x×Hwys

przyłącze
Druckluftsprężonego
anschluss
powietrza

poziom
Schalldruckhałasu
**)
pegel **

ciężar
Masse

dB(A)

kg

m³/min

bar

kW

kW

mm

DSD 142 T

7,5

13,62

9

75

2,1

3310 x 1730 x 2040

DN 65

68

3100

2850

DSD 172 T

7,5
10

16,12
13,20

8,5
12

90

2,1

3310 x 1730 x 2040

DN 65

69

3250

70

3200

DSD 202 T

7,5
10
13

20,46
15,52
12,68

8,5
12
15

110

2,35

3310 x 1730 x 2040

DN 65

70

3650

DN 65

71
79

3400

DSD 238 T

7,5
10
13

23,80
19,92
14,80

8,5
12
15

132

2,35

3310 x 1730 x 2040

DN 65

71
79

3850

2600 x 1980 x 2040

DN 80

70
78

3650

2600 x 1980 x 2040

DN 80

71
78

4100

T SFC – wykonanie z regulowanymi obrotami silnika i zintegrowanym osuszaczem chłodniczym
poziom
Schalldruckhałasu
**)
pegel **

ciężar
Masse

dB(A)

kg

DN 65

69

3100

2905 x 1730 x 2040

DN 65

70

110

2905 x 1730 x 2040

DN 65

10
10
15

132

2905 x 1730 x 2040

6,62 - 26,90
5,60 - 23,73
3,56 - 19,00

8,5
12
15

132

6,62 - 30,60
5,60 - 26,70
3,56 - 21,10

8,5
12
15

160

Betriebsnadciśnienie
überdruck
robocze

Liefermenge
wydajność*)*
Gesamtanlage
bei
urządzenie przy
Betriebsüberdruck
nadciśnieniu
roboczym

Max.
max.
Überdruck
nadciśnienie

mocMotornennznamionowa
leistung
moc

Abmessungen
wymiary
x T x×Hwys
dł ×Bszer

bar

m³/min

bar

kW

mm

DSD 142 SFC

7,5

3,60 - 14,80

9

75

2905 x 1730 x 2040

DSD 172 SFC

7,5
10

3,60 - 16,33
3,55 - 14,20

10
10

90

DSD 202 SFC

7,5
10
13

4,25 - 20,30
4,00 - 17,30
3,25 - 14,95

10
10
15

DSD 238 SFC

7,5
10
13

5,93 - 22,50
5,80 - 20,00
3,56 - 16,00

DSDX 243 SFC

7,5
10
13

DSDX 302 SFC

7,5
10
13

DSD 202 SFC

Betriebsrobocze
übernaddruck
ciśnienie
bar

SFC – wykonanie z regulowanymi obrotami silnika
Modell
model

Modell
model

Druckluftprzyłącze
anschluss
sprężonego
powietrza

Modell
model

Betriebsrobocze
übernaddruck
ciśnienie

Max.
max.
Liefermenge
wydajność*)*
Überdruck
nadciśnienie
Gesamtanlage
bei
urządzenie przy
Betriebsüberdruck
nadciśnieniu
roboczym

Motornennmoc
znamioleistung
nowa
silnika

pobór mocy
Kältetrocknerosuszacza
leistungschłodniczego
aufnahme ****)

wymiary
Abmessungen
dł ×Bszer
x T x×Hwys

przyłącze
Druckluftsprężonego
anschluss
powietrza

poziom
Schalldruckhałasu
**)
pegel **

ciężar
Masse

dB(A)

kg

bar

m³/min

bar

kW

kW

mm

DSD 142 T SFC

7,5

3,60 - 14,80

9

75

2,1

3310 x 1730 x 2040

DN 65

69

3400

3230

DSD 172 T SFC

7,5
10

3,60 - 16,33
3,55 - 14,20

10
10

90

2,1

3310 x 1730 x 2040

DN 65

70

3530

71

3730

DSD 202 T SFC

7,5
10
13

4,25 - 20,30
4,00 - 17,30
3,98 - 14,95

10
10
15

110

2,35

3310 x 1730 x 2040

DN 65

71

4080

DN 65

72
79

3870

DSD 238 T SFC

7,5
10
13

5,93 - 22,50
5,80 - 20,00
4,37 - 16,00

10
10
15

132

2,35

3310 x 1730 x 2040

DN 65

72
79

4220

3155 x 1945 x 2040

DN 80

71
78

4150

3155 x 1945 x 2040

DN 80

72
78

4600

*) 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)
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Proszę wybrać odpowiedni do potrzeb stopień uzdatnienia:

objaśnienia:

Uzdatnianie z użyciem osuszacza chłodniczego (ciśn. pkt rosy +3°C)
Przykłady zastosowań: stopień oczyszczenia wg ISO 8573-1 (2010)
cząstki stałe woda

techniki czystych pomieszczeń
1
przemysł farmaceutyczny,
mleczarnie, browary

4

przemysł spożywczy

4

szczególnie wysokie wymaga3
nia, instalacje chemiczne

DHS

1
DHS

FE

FD

ACT

FF

1

DLB

FILTR

T*

ZK

DHS

4

1
DHS

przemysł farmaceutyczny

FF

1

4

1

2

4

1

FF

FFG
DLB

DHS

maszyny tkackie,
laboratoria fotograficzne

T*
DHS

lakiernie, pokrycia
proszkowe
opakowania, powietrze AKP
sprężone powietrze ogólnego
stosowania, piaskowanie
wysokiej jakości
śrutowanie

1

4

2

2

4

2

ECD

sprężarka

THNF

3

5

x<7

4

AQUAMAT

6

x<7

4

bez wymagań jakościowych

* W osuszaczach serii
TG do TI filtr FE jest
dostępny jako opcja.

inne sprężarki

X

X

X

Dla sieci sprężonego powietrza niezabezpieczonej przed mrozem:
Uzdatnianie z użyciem osuszacza adsorpcyjnego (ciśnieniowy pkt rosy do -70°C)
cząstki stałe woda

techniki czystych pomieszczeń
1
przemysł farmaceutyczny,
mleczarnie, browary
mikroelektronika, optyka,
przemysł spożywczy,
wytwarzanie używek
instalacje w lakierniach

powietrze procesowe,
przemysł farmaceutyczny
laboratoria fotograficzne

szczególnie suche powietrze,
lakierowanie natryskowe,
precyzyjne regulatory
ciśnienia

1-3

olej

DHS

ustawienie przy silnie
zmieniającym się poborze

FF

1
DHS

2

1-3

1

3

1-3

1

FE

FD

ACT

DLB

FILTR

AT**

FE ZK

DHS
DLB
DHS

1

1-3

1-3

AT**

1-3

FG

FE

ECD

sprężarka

2

THNF

FD

1

AQUAMAT
DHS

3

filtr wstępny

FD

filtr cząstek stałych

FE / FF

filtr przeciwolejowy

FFG

FFG = zestaw filtrów przeciwolejowy/węglowy

FG

filtr z węglem aktywnym

T

osuszacz chłodniczy

THNF

filtr kieszeniowy

ZK

separator cyklonowy

Klasy jakości powietrza wg PN-ISO 8573-1 (2010):

cząstki stałe
max. ilość cząstek na m³
o średnicy d w µm *
0,5 ≤ d ≤ 1,0

1,0 ≤ d ≤ 5,0

np. dla techniki czystego powietrza i pomieszczeń
po uzgodnieniu z firmą KAESER KOMPRESSOREN

1

≤ 20.000

≤ 400

≤ 10

2

≤ 400.000

≤ 6.000

≤ 100

3

nie definiowane

≤ 90.000

≤ 1.000

4

nie definiowane

nie definiowane

≤ 10.000

5

nie definiowane

nie definiowane

≤ 100.000

koncentracja cząstek Cp w mg/m³ *

6

0 < Cp ≤ 5

7

5 < Cp ≤ 10

X

Cp > 10

woda
klasa

ciśn. pkt rosy, w °C

0

np. dla techniki czystego powietrza i pomieszczeń
po uzgodnieniu z firmą KAESER KOMPRESSOREN

1

≤ – 70 °C

2

≤ – 40 °C

3

≤ – 20 °C

4

≤ + 3 °C

5

≤ + 7 °C

6

≤ + 10 °C

klasa

koncentracja wykroplonej wody CW w g/m³ *

7

CW ≤ 0,5

8

0,5 < CW ≤ 5

9

5 < CW ≤ 10

X

CW > 10

olej

FF

1
DHS

2

ECO DRAIN

FB / FC

klasa

sprężarki śrubowe KAESER KOMPRESSOREN

powietrze dla systemów
oczyszczania ścieków

zbiornik sprężonego powietrza

ECD

0

FB

śrutowanie zgrubne

system stabilizacji ciśnienia

DLB

0,1 ≤ d ≤ 0,5

FC

7

osuszacz adsorpcyjny

DHS

FE

3

4

AQUAMAT

AT

klasa

DHS

4

AQUAMAT

FF

DHS

4

adsorber z węglem aktywnym

** W przypadku osuszaczy adsorpcyjnych regenerowanych
na ciepło konieczne jest stosowanie chłodnicy wylotowej.

klasa

całkowita koncentracja oleju (wykroplony, areozol
+ pary) [mg/m³] *

0

np. dla techniki czystego powietrza i pomieszczeń
po uzgodnieniu z firmą KAESER KOMPRESSOREN

1

≤ 0,01

2

≤ 0,1

3

≤ 1,0

4

≤ 5,0

X

> 5,0

*) w warunkach odniesienia 20°C, 1 bar(abs.), 0% wilgotności wzgl.

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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2

olej

ustawienie przy silnie
zmieniającym się poborze

ACT

