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wydajność od 0,79 do 4,65 m³/min, ciśnienie od 5,5 do 15 bar

Sprężarki śrubowe  
serii ASK
z profilem SIGMA
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Więcej sprężonego powietrza 

Osiągi sprężarek śrubowych ASK sprawiają, że są 
one liderem w swojej klasie. Pozycję tą zawdzięczają 
nowemu opracowaniu bloku śrubowego z optymalizo-
wanym profilem SIGMA i niskimi obrotami wirników. 
Ich wydajność w stosunku do poprzednich modeli 
wzrosła aż do 16%.   

Oszczędny pobór energii 

Miarą ekonomicznej pracy urządzenia są koszty 
całkowite generowane podczas całego okresu jego 
eksploatacji. W przypadku sprężarek najwyższą rolę 
odgrywają koszty energetyczne. Dlatego inżyniero-
wie firmy KAESER KOMPRESSOREN zaprojektowali 
modele ASK tak, aby osiągały maksymalną efek-
tywność energetyczą. Dla uzyskania takiego efektu 
zastosowano blok śrubowy z energooszczędnym 
profilem SIGMA i wysokowydajne silniki (IE3). Na 
energooszczędną pracę sprężarek ma wpływ ponad-
to system sterowania SIGMA CONTROL 2 i nowy 
układ chłodzenia. 

  

Przemyślana konstrukcja

Nowe modele sprężarek ASK posiadają dobrze 
przemyślaną i przyjazną dla użytkownika konstruk-
cję. Dzięki kilku prostym czynnościom można zdjąć 
drzwi obudowy, uzyskując dostęp do przejrzyście 
rozmieszczonych podzespołów. W pozycji zamkniętej 
obudowa, wyposażona w dźwiękochłonną wykładzi-
nę zapewnia niski poziom hałasu. Ponadto zastoso-
wanie dwóch otworów wlotu powietrza pozwala na 
uzyskanie optymalnego chłodzenia całej sprężarki i 
jej silnika. Dzięki swej konstrukcji sprężarki ASK nie 
wymagają dużej powierzchni ustawczej.

ASK – jeszcze wyższa wydajność

Seria ASK

Rys.: ASK 28koszty inwestycyjne sprężarkowni

koszty prac konserwacyjnych

koszty energii elektrycznej

potencjalna oszczędność energii

możliwa redukcja kosztów energii 
przy użyciu systemu odzysku ciepła

oszczędność energii dzięki zastosowaniu 
optymalnych rozwiązań technicznych

W dzisiejszych czasach użytkownicy oczekują wysokiej efektywności od wszystkich urządzeń, również od 
mniejszych sprężarek. Sprężarki śrubowe serii ASK spełniają te wymagania. Dostarczają one nie tylko więcej 
sprężonego powietrza, przy mniejszym zużyciu energii, ale są także wszechstronne, przyjazne dla środowiska 
oraz łatwe w obsłudze i serwisowaniu.

Wysokowydajne  
           i energooszczędne
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Seria ASK

Blok sprężarki z profilem SIGMA 

Sercem każdej sprężarki ASK jest blok śrubowy z 
energooszczędnym profilem SIGMA. Jest on technicz-
nie optymalizowany pod względem przepływów i istotnie 
przyczynia się do ustawienia sprężarki na najbardziej 
korzystnym poziomie współczynnika mocy specyficznej.

Energooszczędny wentylator  
promieniowy 

Wentylator promieniowy, napędzany przez oddzielny 
silnik, zapewnia niską temperaturę wylotową sprężo-
nego powietrza, a także gwarantuje wyższą efek-
tywność chłodzenia przy niższym poborze energii. 
Spełnia on oczywiście także wymagania efektywności 
dyrektywy UE 327/2011.

Oszczędność energii:  
silniki klasy IE3 

Przed obowiązkowym wprowadzeniem silników klasy 
IE3 (w UE od 1. stycznia 2015) użytkownicy sprężarek 
śrubowych KAESER KOMPRESSOREN serii ASK 
mogą już teraz wykorzystać ich zalety w zakresie 
oszczędności energii elektrycznej.

Sterowanie SIGMA CONTROL 2 

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

Doskonała w każdym szczególe
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Seria ASK T

Rys.: ASK 28 T

Efektywny osuszacz chłodniczy 

Konstrukcja osuszacza chłodniczego zestawu ASK 
jest ukierunkowana na oszczędność energii. Wpływa 
na to między innymi zastosowanie rotacyjnego kom-
presora chłodniczego i odpornej na korozję  
aluminiowej chłodnicy. 

Osuszacz chłodniczy z ECO DRAIN  

Osuszacz jest wyposażony w spust kondensatu  
ECO DRAIN. Pracuje on w zależności od pozio-
mu kondensatu i w przeciwieństwie do zaworów 
magnetycznych pozwala uniknąć strat sprężonego 
powietrza. Takie rozwiązanie jest energooszczędne i 
zapewnia wysokie bezpieczeństwo pracy osuszacza.

Energooszczędna regulacja 

Zintegrowany w sprężarce ASK T osuszacz chłodniczy 
jest wysoce efektywny, dzięki energooszczędnej regu-
lacji. Pracuje on tylko podczas przepływu sprężonego 
powietrza. Takie rozwiązanie zapewnia wysoką jakość 
sprężonego powietrza, przy możliwie najwyższej 
ekonomiczności.

Zastosowane 
przełączenia

czas (min)

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

Z energooszczędnym  
             osuszaczem

Najwyższa jakość sprężonego  
powietrza  

Sprężarka i osuszacz posiadają oddzielne obudowy. 
Pozwala to uniknąć wpływu ciepła sprężania na osu-
szacz chłodniczy, w związku z czym cała jego moc 
może być w sposób ciągły wykorzystana do uzyska-
nia optymalnie osuszonego sprężonego powietrza.   
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Seria ASK SFC

Optymalizowany współczynnik mocy 
specyficznej 

W każdej stacji sprężonego powietrza sprężarki z regu-
lacją obrotów pracują dłużej niż pozostałe. Dlatego też 
w konstrukcji sprężarek ASK SFC została uwzględniona 
najwyższa ich efektywność, przy jednoczesnym uniknię-
ciu ekstremalnego zmniejszania prędkości obrotowej. 
Oszczędza to energię, jednocześnie podwyższając nieza-
wodność i przedłużając czas eksploatacji urządzeń.

Ciśnienie na stałym poziomie

Wydajność jest dopasowana w zakresie regulacji w 
zależności od poboru sprężonego powietrza. Utrzy-
mane zostaje przy tym ciśnienie robocze w stałym 
zakresie ±0,1 bar. Dzięki temu możliwe jest obniżenie 
ciśnienia maksymalnego, co pozwala na oszczędność 
energii, a w rezultacie również na redukcję kosztów.

Certyfikat EMC dla całego urządzenia

Tak jak wszystkie produkty KAESER KOMPRESSOREN 
również sprężarki serii ASK SFC są zgodne z europejską 
dyrektywą EMC (kompatybilność elektromagnetyczna) 
oraz niemieckim prawem EMC kompatybilności elektro-
magnetycznej. Oznaczenie VDE-EMC jest identyfikowa-
ne jako znak jakości.

Zintegrowana szafka przetwornicy 
częstotliwości 

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

Rys.: ASK 40 T SFC

tradycyjna regulacja obrotów

efektywna regulacja obrotów SFC

współczynnik mocy  
specyficznej (kW/m³/min)

wydajność (m³/min)

Modułowa konstrukcja – 
         bezpieczna obsługa
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Wyposażenie
Sprężarka 
Gotowa do pracy, całkowicie automatyczna, 
wyciszona, z izolacją drgań, obudowa z 
pokryciem proszkowym; temp. otoczenia 
podczas pracy +45°C.

Izolacja akustyczna 
Wykładzina ze sklejanej warstwowo wełny.

Izolacja drgań 
Podwójna, gumowo-metalowe elementy 
antywibracyjne.

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

Napęd 
Przekładnia pasowa z automatycznym 
napinaczem.

Osuszacz chłodniczy
Bez FCKW, środek chłodniczy R 134a, 
izolowany, hermetycznie zamknięty obieg 
środka chłodniczego, rotacyjny kompresor 
chłodniczy z funkcją wyłączania w celu 
oszczędności energii, regulacja obejściem 
gazu gorącego, elektroniczny spust kon-
densatu.

System odzysku ciepła 
(WRG)
Opcjonalnie ze zintegrowanym systemem 
odzysku ciepła (wymiennik płytowy).

SIGMA CONTROL 2
Kontrolki stanu pracy LED; wyświetlacz al-
fanumeryczny, 30 języków, miękka klawiatu-
ra 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 do rejestracji danych i 
aktualizacji, czytnik RFID, serwer sieciowy.

 
Sprężarki ASK dostępne także z SIGMA 
CONTROL BASIC.

Silnik elektryczny 
Silnik klasy IE3 produkcji niemieckiej, 
IP 55, ISO F jako dodatkowa rezerwa.

Elementy instalacji  
elektrycznej 
Szafka rozdzielcza IP 54; transformator 
sterowania, przetwornik częstotliwości Sie-
mens; zestyki bezpotencjałowe do  
sterowania wentylacją.

Obwód oleju chłodzącego 
i sprężonego powietrza 
Suchy filtr powietrza, pneumatyczne zawo-
ry: ssący i odpowietrzający, zbiornik separa-
tora oleju z potrójnym systemem separacji, 
zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny 
ciśnienia minimalnego, zawór termostaty-
czny i filtr w układzie oleju chłodzącego, 
wszystkie elementy orurowane z użyciem 
połączeń elastycznych. 

Chłodzenie 
Chłodzenie powietrzem; oddzielne 
chłodnice aluminiowe sprężonego powietrza 
i oleju chłodzącego; wentylator promieniowy 
spełniający wymagania sprawnościowe dla 
wentylatorów dyrektywy WE 327/2011.

Konstrukcja

Wykonanie podstawowe

filtr na ssaniu

zawór ssący

blok sprężarki

silnik

zbiornik separatora

chłodnica końcowa sprężonego 
powietrza

chłodnica oleju

filtr oleju

wentylator promieniowy

Blok śrubowy z energooszczędnym profilem SIGMA  System sterowania SIGMA CONTROL 2
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Widok z przodu Widok z lewej strony Widok z prawej Widok z tyłu

    
Widok z przodu Widok z lewej Widok z prawej Widok z tyłu

    

Widok z przodu Widok z lewej Widok z prawej Widok z tyłu

    
Widok z przodu Widok z lewej Widok z lewej Widok z tyłu

    

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-
aufnahme

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

ASK 28 T

7,5 2,86 8

15 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 65 58010 2,40 11

13 1,93 15

ASK 34 T

7,5 3,51 8

18,5 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 67 60010 3,00 11

13 2,50 15

ASK 40 T

7,5 4,06 8

22 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 69 62010 3,52 11

13 2,94 15

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-
aufnahme

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

ASK 34 T SFC

7,5 0,94 - 3,60 8

18,5 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 68 62510 0,80 - 3,14 11

13 0,88 - 2,70 15

ASK 40 T SFC

7,5 0,94 - 4,19 8

22 0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 70 64510 0,80 - 3,71 11

13 0,88 - 3,17 15

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASK 28

7,5 2,86 8

15 800 x 1100 x 1530 G 1 ¼ 65 48510 2,40 11

13 1,93 15

ASK 34

7,5 3,51 8

18,5 800 x 1100 x 1530 G 1 ¼ 67 50510 3,00 11

13 2,50 15

ASK 40

7,5 4,06 8

22 800 x 1100 x 1530 G 1 ¼ 69 52510 3,52 11

13 2,94 15

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASK 34 SFC

7,5 0,94 - 3,60 8

18,5 800 x 1100 x 1530 G 1 ¼ 68 53010 0,80 - 3,14 11

13 0,88 - 2,70 15

ASK 40 SFC

7,5 0,94 - 4,19 8

22 800 x 1100 x 1530 G 1 ¼ 70 55010 0,80 - 3,71 11

13 0,88 - 3,17 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

SFC – wykonanie z regulowanymi obrotami silnika

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

T SFC – wykonanie z regulowanymi obrotami silnika i zintegrowanym osuszaczem chłodniczym

model nadciśnienie 
robocze

wydajność*) 
całkowita przy 

nadciśnieniu roboczym

max.  
nadciśnienie

silnik
moc  

znamionowa

pobór mocy 
osuszacza 

chłodniczego

wymiary
dł. × szer. × wys.

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom  
hałasu **)

ciężar

 bar m³/min bar kW kW mm  dB(A) kg

ASK 28 T

   
         

   

ASK 34 T

   
         

   

ASK 40 T

   
         

   

model nadciśnienie 
robocze

wydajność*)  
całkowita przy  

nadciśnieniu roboczym

max.  
nadciśnienie

silnik
moc  

znamionowa

pobór mocy 
osuszacza 

chłodniczego

wymiary
dł × szer × wys

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom  
hałasu **)

ciężar

 bar m³/min bar kW kW mm  dB(A) kg

ASK 34 T SFC

7,5 0,94 - 3,60 8

0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 68 62510 0,80 - 3,14 11

13 0,88 - 2,70 15

ASK 40 T SFC

7,5 0,94 - 4,19 8

0,7 800 x 1460 x 1530 G 1 ¼ 70 64510 0,80 - 3,71 11

13 0,88 - 3,17 15

model nadciśnienie 
robocze

wydajność*)  
całkowita przy  

nadciśnieniu roboczym

max.  
nadciśnienie

silnik
moc znamionowa

wymiary
dł × szer × wys

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom  
hałasu **)

ciężar

 bar m³/min bar kW mm  dB(A) kg

ASK 28

   
        

   

ASK 34

   
        

   

ASK 40

   
        

   

model nadciśnienie 
robocze

wydajność*)  
całkowita przy  

nadciśnieniu roboczym

max.  
nadciśnienie

silnik
moc znamionowa

wymiary
dł × szer × wys

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom  
hałasu **)

ciężar

 bar m³/min bar kW mm  dB(A) kg

ASK 34 SFC

   
        

   

ASK 40 SFC

   
        

   

1100

1530

800

1100

1530

800

1460

1530

800

1460

1530

800
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2

3

1

2

1

2

4

4

5

6

X

4

4

4

4

4

4

4

4

7

x<7

x<7

X

1

1

1

1

1

2

2

3

3

4

4

X

cząstki stałe woda olej

techniki czystych pomieszczeń
przemysł farmaceutyczny, 
mleczarnie, browary

przemysł spożywczy

szczególnie wysokie wymaga-
nia, instalacje chemiczne

przemysł  farmaceutyczny

maszyny tkackie, 
laboratoria fotograficzne

lakiernie, pokrycia 
proszkowe

opakowania, powietrze AKP

sprężone powietrze ogólnego 
stosowania, piaskowanie 
wysokiej jakości 
śrutowanie

śrutowanie zgrubne

powietrze dla systemów 
oczyszczania ścieków

bez wymagań jakościowych

Proszę wybrać odpowiedni do potrzeb stopień uzdatnienia:      
Uzdatnianie z użyciem osuszacza chłodniczego (ciśn. pkt rosy +3°C)

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

Przykłady zastosowań: stopień oczyszczenia wg ISO 8573-1 (2010)

cząstki stałe      

klasa
max. ilość cząstek na m³ 

o średnicy d w µm *

0,1 ≤ d ≤ 0,5 0,5 ≤ d ≤ 1,0 1,0 ≤ d ≤ 5,0

0 np. dla techniki czystego powietrza i pomieszczeń 
po uzgodnieniu z fi rmą KAESER KOMPRESSOREN

1 ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10

2 ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100

3 nie defi niowane ≤ 90.000 ≤ 1.000

4 nie defi niowane nie defi niowane ≤ 10.000

5 nie defi niowane nie defi niowane ≤ 100.000

klasa 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 fi rmą 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      

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

0 np. dla techniki czystego powietrza i pomieszczeń 
po uzgodnieniu z fi rmą KAESER KOMPRESSOREN

1 ≤ 0,01

2 ≤ 0,1

3 ≤ 1,0

4 ≤ 5,0

X > 5,0

objaśnienia:

ACT      adsorber z węglem aktywnym

AQUAMAT AQUAMAT

AT      osuszacz adsorpcyjny

DHS      system stabilizacji ciśnienia

DLB zbiornik sprężonego powietrza 

ECD      ECO DRAIN

FB / FC      fi ltr wstępny

FD      fi ltr cząstek stałych

FE / FF      fi ltr przeciwolejowy

FFG      FFG = zestaw fi ltrów przeciwolejowy/węglowy

FG      fi ltr z węglem aktywnym

T      osuszacz chłodniczy

THNF      fi ltr kieszeniowy

ZK      separator cyklonowy

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

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

sprężarki śrubowe KAESER KOMPRESSOREN

inne sprężarki              

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

DHS

FE FD ACT FF

FF 

FFG

FF

FE

FC

FB

THNFsprężarkaECDT*

1

2

3

1

2

3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1-3

1

1

1

1

1

2

cząstki stałe woda olej

techniki czystych pomieszczeń
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

DHS FE

FF

FF

FG FD

FD ACT

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

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

DHS

DHS

DHS

AT** FE ECD sprężarka THNF

AQUAMAT

FF

AQUAMAT

DLB

DLB

ustawienie przy silnie
zmieniającym się poborze

DLB
FILTR

AT** FE ZK

ustawienie przy silnie
zmieniającym się poborze

DLB
FILTR

T* ZK

DHS

DHS

DHS

DHS
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