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wydajność 0,30 do 1,50 m³/min, ciśnienie 8 - 11 - 15 bar       

Sprężarki śrubowe serii SM       

 z profilem SIGMA       
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Rys.: SM 12

Ciche i wydajne,      
   mocne i niezawodne.

Więcej sprężonego powietrza

Sprawność sprężarek śrubowych SM wyraźnie 
wzrosła w stosunku do poprzednich modeli. 
Osiągnięto to dzięki optymalizacji bloku śrubowego 
oraz minimalizacji strat wewnętrznych.

Niski pobór energii

Miarą ekonomicznej pracy urządzenia są koszty 
całkowite, generowane w całym okresie jego eksp-
loatacji. W przypadku sprężarek największą rolę 
odgrywają koszty energetyczne. Dlatego inżynierowie 
firmy KAESER KOMPRESSOREN zaprojekto-
wali modele SM tak, aby osiągały maksymalną 
efektywność energetyczną. Dla uzyskania takie-
go rezultatu zastosowano zoptymalizowane bloki 
śrubowe z energooszczędnym profilem SIGMA oraz 
wysokowydajne silniki (IE3). Na energooszczędną 
pracę sprężarek ma wpływ ponadto system stero-
wania SIGMA CONTROL 2 i system chłodzenia z 
dwuprzepływowym wentylatorem.

Przemyślana konstrukcja

Nowe modele sprężarek SM posiadają także dobrze 
przemyślaną i przyjazną dla użytkownika konstrukcję. 
Dzięki kilku prostym czynnościom można usunąć 
lewą część obudowy, uzyskując dojście do 
przejrzyście rozmieszczonych podzespołów.                           
Wszystkie elementy podlegające konserwacji są 
łatwo dostępne. W pozycji zamkniętej obudowa, 
wyposażona w dźwiękochłonną wykładzinę zapewnia 
niski poziom hałasu. Ponadto zastosowano cztery 
otwory zasysania powietrza zapewniające wysoko 
wydajne chłodzenie układu sprężajacego, silnika, 
szafki rozdzielczej oraz dostarczanie powietrza pro-
cesowego. Dzięki swej konstrukcji sprężarki SM nie 
wymagają dużej powierzchni ustawczej.

SM - długofalowe oszczędności
Obecni użytkownicy oczekują wysokiej efektywności także od mniejszych sprężarek. Sprężarki śrubowe serii SM 
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 SM

koszty inwestycyjne sprężarkowni

koszty obsługi

koszty energii elektrycznej

oszczędność energii

możliwe oszczędności kosztów energii 
przy użyciu systemu odzysku ciepła

oszczędność energii dzięki optymalnym 
rozwiązaniom technicznym
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Rys.: SM 12

Ciche i wydajne,      
   mocne i niezawodne.

Więcej sprężonego powietrza

Sprawność sprężarek śrubowych SM wyraźnie 
wzrosła w stosunku do poprzednich modeli. 
Osiągnięto to dzięki optymalizacji bloku śrubowego 
oraz minimalizacji strat wewnętrznych.

Niski pobór energii

Miarą ekonomicznej pracy urządzenia są koszty 
całkowite, generowane w całym okresie jego eksp-
loatacji. W przypadku sprężarek największą rolę 
odgrywają koszty energetyczne. Dlatego inżynierowie 
firmy KAESER KOMPRESSOREN zaprojekto-
wali modele SM tak, aby osiągały maksymalną 
efektywność energetyczną. Dla uzyskania takie-
go rezultatu zastosowano zoptymalizowane bloki 
śrubowe z energooszczędnym profilem SIGMA oraz 
wysokowydajne silniki (IE3). Na energooszczędną 
pracę sprężarek ma wpływ ponadto system stero-
wania SIGMA CONTROL 2 i system chłodzenia z 
dwuprzepływowym wentylatorem.

Przemyślana konstrukcja

Nowe modele sprężarek SM posiadają także dobrze 
przemyślaną i przyjazną dla użytkownika konstrukcję. 
Dzięki kilku prostym czynnościom można usunąć 
lewą część obudowy, uzyskując dojście do 
przejrzyście rozmieszczonych podzespołów.                           
Wszystkie elementy podlegające konserwacji są 
łatwo dostępne. W pozycji zamkniętej obudowa, 
wyposażona w dźwiękochłonną wykładzinę zapewnia 
niski poziom hałasu. Ponadto zastosowano cztery 
otwory zasysania powietrza zapewniające wysoko 
wydajne chłodzenie układu sprężajacego, silnika, 
szafki rozdzielczej oraz dostarczanie powietrza pro-
cesowego. Dzięki swej konstrukcji sprężarki SM nie 
wymagają dużej powierzchni ustawczej.

SM - długofalowe oszczędności
Obecni użytkownicy oczekują wysokiej efektywności także od mniejszych sprężarek. Sprężarki śrubowe serii SM 
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 SM

koszty inwestycyjne sprężarkowni

koszty obsługi

koszty energii elektrycznej

oszczędność energii

możliwe oszczędności kosztów energii 
przy użyciu systemu odzysku ciepła

oszczędność energii dzięki optymalnym 
rozwiązaniom technicznym
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Seria SM
Szczegółowe planowanie

Blok sprężarki z profilem SIGMA

Sercem każdej sprężarki SM jest blok śrubowy o 
energooszczędnym profilu SIGMA. Jest on technicznie 
optymalizowany pod względem przepływów i w istotny 
sposób przyczynia się do do ustawienia pracy sprężarki 
na najbardziej korzystnym poziomie współczynnika mocy 
specyficznej.

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.

Wentylator dwuprzepływowy

Dwuprzepływowy wentylator chłodzący wytwarza 
strumień chłodzący silnika, jak również oddzielny 
strumień chłodzenia całego wnętrza sprężarki. Zasto-
sowanie łopatek o sierpowatym kształcie umożliwiło 
redukcję emitowanego hałasu.

Oszczędność energii: silniki klasy IE3

Na długo przed obowiązkowym wprowadzeniem silni-
ków klasy IE3 (w UE od 1 stycznia 2015) użytkownicy 
sprężarek śrubowych KAESER KOMPRESSOREN serii 
SM mogą już teraz wykorzystywać ich zalety w zakresie 
oszczędności energii elektrycznej.
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Seria SM T (SFC)
Także z osuszaczem chłodniczym 
i regulacją obrotów

SM z energooszczędnym osuszaczem 
chłodniczym

Osuszacz chłodniczy sprężonego powietrza posiada 
oddzielną obudowę, chroniącą go przed strumieniem 
ciepła pochodzącym z chłodzenia sprężarki, jak też 
podnosi jego bezpieczeństwo pracy. Funkcja wyłączania 
osuszacza gwarantuje jego energooszczędną pracę.

Także z regulacją obrotów

W szczególnych zastosowaniach regulacja obrotów 
może być istotną zaletą. Dlatego model SM 12 jest 
dostępny również w wykonaniu z regulacją obrotów. 
Przetwornica częstotliwości jest zintegrowana w 
szafce rozdzielczej sprężarki.

Przyjazny dla obsługi

Wszystkie prace konserwacyjne można 
przeprowadzić z jednej strony urządzenia. Lewa 
część obudowy jest zdejmowana, co umożliwia 
dostęp do wszystkich miejsc obsługi.

Jeszcze ciszej

Nowy sposób poprowadzenia powietrza chłodzącego 
umożliwia optymalne wyciszenie urządzenia przy 
jeszcze lepszym chłodzeniu. Obok pracującej 
sprężarki SM można swobodnie rozmawiać bez  
podnoszenia głosu.

Rys.: SM 12 T
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AIRCENTER 
Oszczędzająca miejsce  
i 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

270 litrowy zbiornik skonstruowano specjalnie do zasto-
sowania w sprężarce AIRCENTER. Jego powierzchnia, 
także wewnętrzna, posiada odpowiednie warstwy po-
krycia. Ta antykorozyjna ochrona pozwala na szczegól-
nie długi okres eksploatacji.

Dobry dostęp do podzespołów

Wszystkie elementy obsługowe i podlegające serwi-
sowi są dostępne. Skraca to czas przestoju związany 
z obsługą serwisową oraz ułatwia prace montażowe, 
przyczyniając się do podwyższenia dostępności 
sprężonego powietrza, jak również do obniżenia 
kosztów.

Konstrukcja przyjazna dla serwisu

Wszystkie prace serwisowe można wykonać z 
jednej strony sprężarki. Dodatkowo podczas pra-
cy urządzenia można za pomocą wzierników 
skontrolować stan poziomu oleju i naprężenie pasków 
napędowych, bez konieczności otwierania obudowy.

Rys.: AIRCENTER 12
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Widok

Widok z przodu Widok z tyłu Widok z lewej strony Widok z prawej strony Widok 3D 

Seria SM (wykonanie podstawowe)   

     

Seria SM T (wykonanie ze zintegrowanym osuszaczem chłodniczym)      

     

Serie SM T SFC (wykonanie z osuszaczem chłodniczym i regulacją obrotów)      

     

Seria AIRCENTER         

     

Wyposażenie 
30 języków, miękka klawiatura z pik-
togramami; całkowicie automatyczny 
nadzór i sterowanie w seryjnie do-
stępnych trybach: dual, quadro, vario i 
sterowanie ciągłe. Interfejsy: Ethernet; 
dodatkowe, opcjonalne moduły komu-
nikacyjne: Profibus DP, Modbus, Profi-
net i Devicenet. Gniazdo karty pamięci 
SD do rejestracji danych i aktualizacji. 
Czytnik RFID, serwer sieciowy.

Sprężarki SM dostępne są także z 
SIGMA CONTROL BASIC.

Opis ogólny

gotowa do pracy, całkowicie automa-
tyczna, superwyciszona, z izolacją 
drgań, proszkowe pokrycie obudowy; 
zakres temperatury otoczenie do 
+45°C.

Blok sprężarki śrubowej

blok sprężarki jednostopniowy,  
z wtryskiem oleju dla uzyskania opty-
malnego chłodzenia wirników; orygi-
nalny blok śrubowy z profilem SIGMA 
firmy KAESER KOMPRESSOREN.

Silnik elektryczny

silnik klasy IE3, wyrób niemiecki,  
klasa IP 54.

Obieg oleju i sprężonego 
powietrza

filtr ssania typu plaster miodu, pneu-
matyczny zawór sterująco-odpowie-
trzający, zbiornik separatora oleju z 
potrójnym systemem separacji;

zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny 
ciśnienia minimalnego, zawór termo-
statyczny i filtr w obwodzie chłodzenia 
oleju, kombinowana chłodnica powie-
trza/oleju. 

Osuszacz chłodniczy 
(w wykonaniu T) 

ze sterowanym elektronicznie spustem 
kondensatu; kompresor chłodniczy z 
energooszczędną, taktowaną funkcją 
odłączania; sprzężoną ze stanem pra-
cy silnika sprężarki w trybie spoczyn-
ku. Możliwe ustawienie ciągłej pracy 
osuszacza.

Elementy elektryczne

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

SIGMA CONTROL 2

diody LED sygnalizujące tryb pracy; 
wyświetlacz alfanumeryczny; wybór  

Konstrukcja

wykonanie podstawowe

fitr na ssaniu

zawór ssący 

blok sprężarki

silnik napędzający 

zbiornik separatora oleju

chłodnica końcowa sprężonego 
powietrza

chłodnica oleju

filtr oleju

wentylator 

779

630484

779

630484

779

630484

779

630484
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Widok

Widok z przodu Widok z tyłu Widok z lewej strony Widok z prawej strony Widok 3D 

Seria SM (wykonanie podstawowe)   

Seria SM T (wykonanie ze zintegrowanym osuszaczem chłodniczym)      

Serie SM T SFC (wykonanie z osuszaczem chłodniczym i regulacją obrotów)      

Seria AIRCENTER     

Wyposażenie 
30 języków, miękka klawiatura z pik-
togramami; całkowicie automatyczny 
nadzór i sterowanie w seryjnie do-
stępnych trybach: dual, quadro, vario i 
sterowanie ciągłe. Interfejsy: Ethernet; 
dodatkowe, opcjonalne moduły komu-
nikacyjne: Profibus DP, Modbus, Profi-
net i Devicenet. Gniazdo karty pamięci 
SD do rejestracji danych i aktualizacji. 
Czytnik RFID, serwer sieciowy.

Sprężarki SM dostępne są także z 
SIGMA CONTROL BASIC.

Opis ogólny

gotowa do pracy, całkowicie automa-
tyczna, superwyciszona, z izolacją 
drgań, proszkowe pokrycie obudowy; 
zakres temperatury otoczenie do 
+45°C.

Blok sprężarki śrubowej

blok sprężarki jednostopniowy,  
z wtryskiem oleju dla uzyskania opty-
malnego chłodzenia wirników; orygi-
nalny blok śrubowy z profilem SIGMA 
firmy KAESER KOMPRESSOREN.

Silnik elektryczny

silnik klasy IE3, wyrób niemiecki,  
klasa IP 54.

Obieg oleju i sprężonego 
powietrza

filtr ssania typu plaster miodu, pneu-
matyczny zawór sterująco-odpowie-
trzający, zbiornik separatora oleju z 
potrójnym systemem separacji;

zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny 
ciśnienia minimalnego, zawór termo-
statyczny i filtr w obwodzie chłodzenia 
oleju, kombinowana chłodnica powie-
trza/oleju. 

Osuszacz chłodniczy 
(w wykonaniu T) 

ze sterowanym elektronicznie spustem 
kondensatu; kompresor chłodniczy z 
energooszczędną, taktowaną funkcją 
odłączania; sprzężoną ze stanem pra-
cy silnika sprężarki w trybie spoczyn-
ku. Możliwe ustawienie ciągłej pracy 
osuszacza.

Elementy elektryczne

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

SIGMA CONTROL 2

diody LED sygnalizujące tryb pracy; 
wyświetlacz alfanumeryczny; wybór  

Konstrukcja

wykonanie podstawowe

fitr na ssaniu

zawór ssący 

blok sprężarki

silnik napędzający 

zbiornik separatora oleju

chłodnica końcowa sprężonego 
powietrza

chłodnica oleju

filtr oleju

wentylator 

1100

762630

1100

1074630

1716

1200630

1100

1074630
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Modell Bertriebs-
überdruck

Liefer-
menge *)

Höchst-
überdruck

Motor-
nenn-

leistung

Kältetrockner-
leistungs-
aufnahme

Druckluft-
anschluss

Abmessungen
B x T x H

Schall-
druck-

pegel **)

Masse

bar m³/min  bar kW kW mm dB(A) kg

SM 9
7,5
10 
13

0,90
0,75
0,60

8
11
15

5,5 – G 3/4 630 x 762 x 1100 64 200

SM 12
7,5
10
13

1,20
1,01
0,77

8
11
15

7,5 – G 3/4 630 x 762 x 1100 64 210

SM 15
7,5
10
13

1,50
1,26
0,99

8
11
15

9 – G 3/4 630 x 762 x 1100 66 220

Modell Bertriebs-
überdruck

Liefer-
menge *)

Höchst-
überdruck

Motor-
nenn-

leistung

Kältetrockner-
leistungs-
aufnahme

Druckluft-
anschluss

Abmessungen
B x T x H

Schall-
druck-

pegel **)

Masse

bar m³/min  bar kW kW mm dB(A) kg

SM 9 T
7,5
10 
13

0,90
0,75
0,56

8
11
15

5,5 0,35 G 3/4 630 x 1074 x 1100 64 275

SM 12 T
7,5
10
13

1,20
1,01
0,77

8
11
15

7,5 0,35 G 3/4 630 x 1074 x 1100 65 285

SM 15 T
7,5
10
13

1,50
1,26
0,99

8
11
15

9 0,36 G 3/4 630 x 1074 x 1100 66 295

Modell Bertriebs-
überdruck

Liefer-
menge *)

Höchst-
überdruck

Motor-
nenn-

leistung

Kältetrockner-
leistungs-
aufnahme

Druckluft-
anschluss

Abmessungen
B x T x H

Schall-
druck-

pegel **)

Masse

bar m³/min  bar kW kW mm dB(A) kg

SM 12 SFC
7,5
10 
13

0,34 - 1,24
0,34 - 1,04
0,30 - 0,78

8
11
15

7,5 – G 3/4 630 x 762 x 1100 67 220

SM 12 T SFC
7,5
10 
13

0,34 - 1,24
0,34 - 1,04
0,30 - 0,78

8
11
15

5,5 0,35 G 3/4 630 x 1200 x 1716 67 295

Modell Bertriebs-
überdruck

Liefer-
menge *)

Höchst-
über-
druck

Motor-
nenn-

leistung

Kältetrockner-
leistungs-
aufnahme

Behälter-
volumen

Druckluft-
anschluss

Abmessungen
B x T x H

Schall-
druck-

pegel **)

Masse

bar m³/min  bar kW kW mm dB(A) kg

AIRCENTER 9
7,5
10 
13

0,90
0,75
0,55

8
11
15

5,5 0,35 270 G 3/4 630 x 1200 x 1716 64 390

AIRCENTER 12
7,5
10
13

1,20
1,01
0,77

8
11
15

7,5 0,35 270 G 3/4 630 x 1200 x 1716 65 400

AIRCENTER 15
7,5
10
13

1,50
1,26
0,99

8
11
15

9 0,36 270 G 3/4 630 x 1200 x 1716 66 410

Modell Bertriebs-
überdruck

Liefer-
menge *)

Höchst-
über-
druck

Motor-
nenn-

leistung

Kältetrockner-
leistungs-
aufnahme

Behälter-
volumen

Druckluft-
anschluss

Abmessungen
B x T x H

Schall-
druck-

pegel **)

Masse

bar m³/min  bar kW kW mm dB(A) kg

AIRCENTER 12 SFC
7,5
10 
13

0,34 - 1,24
0,34 - 1,04
0,30 - 0,78

8
11
15

5,5 0,30 270 G 3/4 630 x 1200 x 1716 67 410

model nadciśnienie 
 robocze

wydajność 
*)

max. 
nadciśnienie 

robocze

moc  
znamionowa 

 silnika

pobór mocy 
osuszacza 

chłodniczego

przyłącze 
 sprężonego 

powietrza

wymiary 
dł. x szer. x wys.

poziom  
hałasu**) 

ciężar 

bar m³/min  bar kW kW mm dB(A) kg

SM 9

SM 12

SM 15

model nadciśnienie 
 robocze

wydajność 
*)

max. 
nadciśnienie 

robocze

moc  
znamionowa 

 silnika

pobór mocy 
osuszacza 

chłodniczego

przyłącze 
 sprężonego 

powietrza

wymiary 
dł. x szer. x wys.

poziom  
hałasu**) 

ciężar

bar m³/min  bar kW kW mm dB(A) kg

SM 9 T

SM 12 T

SM 15 T

model nadciśnienie 
 robocze

wydajność 
*)

max. 
nadciśnienie 

robocze

moc  
znamionowa 

 silnika

pobór mocy 
osuszacza 

chłodniczego

przyłącze 
 sprężonego 

powietrza

wymiary 
dł. x szer. x wys.

poziom  
hałasu**) 

ciężar 

bar m³/min  bar kW kW mm dB(A) kg

SM 12 SFC

SM 12 T SFC

wykonanie podstawowe       

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

SFC – wykonanie z regulowanymi obrotami silnika 

model nadciśnienie 
 robocze

wydajność 
*)

maksym-
alne  
nad- 

ciśnienie

moc  
znamio-

nowa 
 silnika

pobór mocy 
osuszacza 

chłodniczego

pojemność 
zbiornika

przyłącze 
 sprężonego 

powietrza

wymiary 
dł. x szer. x wys.

poziom  
hałasu**) 

ciężar 
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AIRCENTER 9

AIRCENTER 12

AIRCENTER 15

AIRCENTER - wykonanie z osuszaczem chłodniczym i zbiornikiem 

AIRCENTER SFC – wykonanie z regulowanymi obrotami silnika 
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hałasu**) 
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AIRCENTER 12 SFC

Dane techniczne

*) Wydajność wg  ISO 1217: 2009, zał. C. ciśnienie na ssaniu 1 bar (abs.), Temperatura powietrza wlotowego i chłodzącego 20 °C 
**) Poziom głosności wg ISO 2151 i normy podstawowej ISO 9614-2, tolerancja: ± 3 dB(A) 
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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 regene-
rowanych 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

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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