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Sprężarki śrubowe
sprężające bez wtrysku oleju
2-stopniowe, wydajność do 51 m3/min, ciśnienie 4, 6, 8 i 10 bar



Trwałe

Sprężone powietrze musi być dostępne zawsze, 
gdy jest potrzebne. Dlatego od wielu lat podczas 
produkcji sprężarek sprężających bez wtrysku oleju 
KAESER KOMPRESSOREN zwraca uwagę na 
szczególnie solidną budowę. Składają się one z 
wypróbowanych podzespołów, na których  
konstrukcję wpłynęło prawie 100-letnie doświadcze-
nie KAESER KOMPRESSOREN w projektowaniu 
maszyn, zapewniające niezawodne i długoterminowe 
wytwarzanie sprężonego powietrza.

Sprawdzone i innowacyjne

W przypadku dwustopniowych, sprężających bez 
wtrysku oleju bloków śrubowych, konstruktorzy z 
centrum badawczo-rozwojowego KAESER 
KOMPRESSOREN w Coburgu stworzyli koncepcję 
sprężarki zawierającą wiele innowacyjnych szcze-
gółów. Między innymi sprężające bez wtrysku oleju 
sprężarki KAESER KOMPRESSOREN dostarczane 
są w wykonaniu chłodzonym powietrzem aż do 355 
kW mocy napędowej. 

Ekonomiczne rozwiązania

W przypadku wszystkich istotnych kosztów dóbr 
inwestycyjnych, takich jak sprężarki, względnie 
kompletne systemy wytwarzania i uzdatniania 
sprężonego powietrza liczy się jakość i doświadcze-
nie KAESER KOMPRESSOREN. Jedynie idealnie 
dopasowane połączenie efektywności energetycznej, 
serwisu, obsługi i holistycznego podejścia do całego 
systemu gwarantuje możliwie najniższe koszty przy 
jak najwyższej dostępności sprężonego powietrza.

Przyjazna dla serwisu

Przyjazność dla serwisu była od początku traktowana 
jako podstawowe wymaganie w procesie projektowa-
nia. Niewielka ilość części eksploatacyjnych i wysoka 
jakość zastosowanych materiałów pozwalają uzyskać 
niższe nakłady serwisowe, jak też wydłużyć okres 
eksploatacji. Zastosowaniu dużych drzwi i uchylnych 
chłodnic to tylko dwa przykłady przyczyniające się do 
obniżenia kosztów obsługi.

Sprężarki śrubowe sprężające bez 
wtrysku oleju o znakomitej jakości 
KAESER KOMPRESSOREN.

Rys.: FSG 420-2 SFC chłodzona wodą koszty inwestycyjne sprężarkowni

koszty prac konserwacyjnych

koszty energii elektrycznej

możliwość oszczędności kosztów energii

Możliwość oszczędności kosztów energii
przy zastosowaniu systemu odzysku ciepła

Oszczędność kosztów energii dzięki 
optymalizacji technicznej

Nowy wymiar sprężania bez wtrysku oleju
2-stopniowe sprężarki śrubowe bez wtrysku oleju fi rmy KAESER KOMPRESSOREN charakteryzują się prze-
myślaną konstrukcją oraz wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami. Wyróżnia je także przysłowiowa już niemiec-
ka jakość gwarantowana przez KAESER KOMPRESSOREN.  
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Zachwycająca technika 

Trwałe i ekonomiczne bloki 
sprężające

Sercem każdej sprężającej bez wtrysku oleju sprę-
żarki śrubowej KAESER KOMPRESSOREN jest 
sprawdzony, dwustopniowy blok śrubowy. Obok so-
lidnego wykonania i niezawodności oferuje on niskie 
zużycie energii przez cały okres eksploatacji.

Trwałe pokrycia

Wirniki poddane obróbce powierzchniowej i fosforo-
waniu otrzymują w specjalnym procesie „Ultra Coat“ 
równą powłokę odporną na temperatury do 300 °C. 
W odróżnieniu od tradycyjnych, powłoka zastoso-
wana w sprężarkach KAESER KOMPRESSOREN 
nawet po wieloletniej eksploatacji nie wykazuje dają-
cego się zmierzyć zużycia.

Swobodny dostęp do sprzęgła

Blok sprężarki napędzany jest bez strat przez silnik 
elektryczny za pośrednictwem sprzęgła. Jest ono 
łatwo dostępne i możliwe do wymiany bez demonta-
żu silnika. 

Wirniki wykonane ze stali 
chromowej

Wirniki drugiego stopnia wykonane są ze stali chro-
mowej. Wykluczone jest dzięki temu blokowanie się 
wirników z uwagi na powstawanie warstwy tlenkowej 
na ich powierzchni.
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Sterowanie SIGMA CONTROL 2

System sterowania SIGMA CONTROL 2 pozwala 
na efektywne sterowanie i nadzór pracy sprężarki. 
Zastosowany wyświetlacz i czytnik RFID gwarantują 
bezpieczeństwo i upraszczają komunikację. Gniazdo 
karty pamięci SD ułatwia modernizację oprogramo-
wania.  

Wentylator postojowy

Dzięki zastosowaniu wentylatora postojowego wraz z 
wyłączeniem urządzenia można także wyłączyć duży 
wentylator odśrodkowy sprężarki. Pozostałe we wnę-
trzu sprężarki ciepło odprowadzane jest bezpiecznie 
i energooszczędnie przez regulowany termicznie 
wentylator postojowy.

Pewne i niezawodne– 
także w ekstremalnych warunkach

Chłodzenie powietrzem oznacza 
niższe koszty.

Wersje chłodzone powietrzem pracują niezawodnie 
do temperatury otoczenia +45°C. Po każdym ze 
stopni: niskiego i wysokiego ciśnienia zastosowa-
ne są kombinowane chłodnice złożone z chłodnicy 
wstępnej wykonanej ze stali szlachetnej oraz wyj-
ściowej z aluminium usunąć kropkę (DSG-2, FSG-
2). Dodatkowo sprężarki posiadają chłodnicę oleju 
przekładniowego.

Efektywne chłodzenie sprężonego 
powietrza

Cichy i wydajny wentylator promieniowy zasysa po-
wietrze z otoczenia przez chłodnice. Z uwagi na jego 
moc ma on wystarczające rezerwy dla podłączenia 
dłuższych kanałów wentylacyjnych. Jednocześnie 
zużywa o wiele mniej energii w porównaniu z trady-
cyjnymi wentylatorami osiowymi.

Sprężanie bez wtrysku oleju

www.kaeser.com

76



Wydajny separator kondensatu

Nowy separator kondensatu dzięki optymalizowanej 
konstrukcji niezawodnie odprowadza wykroplony w 
chłodnicach kondensat. Jednocześnie wykazuje on 
minimalną stratę ciśnienia. 

Niezawodne odpowietrzanie 
zbiornika oleju

Filtr umieszczony na odpowietrzeniu zbiornika oleju 
przekładniowego pozwala uniknąć niebezpieczeństwa 
zassania przez sprężarkę powietrza zawierającego 
olej. Jest to kolejne ważne rozwiązanie służące nie-
zawodności i stałemu utrzymaniu jakości sprężonego 
powietrza.

Rozwiązania w szczegółach

Tłumik pulsacji bez zastosowania 
włókien

Tłumiki o nowej konstrukcji skutecznie tłumią pul-
sacje, w szerokim zakresie i z możliwie najniższą 
stratą ciśnienia. Ponadto ich pozbawiona materiałów 
włóknistych budowa, zapewnia właściwą czystość 
sprężonego powietrza.

Sterowany hydraulicznie zawór 
ssący

Napędzany hydraulicznie zawór ssący sprężających 
bez wtrysku oleju sprężarek KAESER KOMPRES-
SOREN jest odporny na zanieczyszczenia i konden-
sat. Jest on bezpieczniejszy w działaniu i bardziej 
przyjazny dla obsługi niż zawór pneumatyczny. 

Sprężające bez wtrysku 
oleju sprężarki śrubowe 
KAESER KOMPRESSOREN
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Równoległe połączenie 
wymienników ciepła

Stopnie niskiego i wysokiego ciśnienia chłodzo-
nych wodą sprężarek śrubowych bez wtrysku oleju 
KAESER KOMPRESSOREN posiadają własne, 
połączone równolegle wymienniki ciepła, zapewnia-
jące efektywne jego odprowadzanie. Takie optymal-
ne chłodzenie polepsza specyfi czny współczynnik 
poboru mocy przez sprężarkę.

Optymalne chłodzenie wodne 

Wersje chłodzone wodą posiadają wysoce efektywny 
wymiennik ciepła powietrze-woda. Rury chłodzące 
wykonane z materiału CuNi10Fe z wewnętrznym 
radiatorem o profi lu gwiazdy zapewniają najlepsze 
odprowadzanie ciepła i tym samym najniższe tem-
peratury wylotowe przy jednocześnie niskiej stracie 
ciśnienia.

Blok sprężający z płaszczem 
chłodzącym

Tam, gdzie ciepło oddawane jest w największej ilości, 
a więc w drugim stopniu bloku sprężającego, płyn 
chłodzący ma kontakt z jego obudową obudowy. Taki 
płaszcz chłodzący zapewnia najlepsze warunki chło-
dzenia i podwyższa przez to efektywność sprężania.

Efektywne systemy napędu 
i chłodzenia, chłodzenie wodne

Efektywne silniki klasy IE3

Sprężarki sprężające bez wtrysku oleju dostarczane 
są wyłącznie z silnikami Premium o klasie spraw-
ności IE3. W przypadku wykonań SFC, KAESER 
KOMPRESSOREN stosuje silniki przystosowane do 
współpracy z przetwornicą częstotliwości, posiadające 
izolowane łożyska.

Oszczędzanie systemowe

www.kaeser.com
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"peł
ne" 16 godzin

Sprężone powietrze stosowane w większości proce-
sów przemysłowych musi zostać osuszone aby unik-
nąć kondensacji wody w orurowaniu i na odbiorach. 

Ciśnieniowym punktem rosy nazywana jest tempe-
ratura, w której następuje pełne nasycenie powietrza 
wodą, tak, że przy stałym ciśnieniu dalsze obniżenie 
temperatury powoduje jej kondensację. Wymagany 
ciśnieniowy punkt rosy należy osiągnąć przy możliwie 
najniższym zużyciu energii.

Do ciśnieniowego punktu rosy +3°C doskonałym roz-
wiązaniem pod względem efektywności energetycznej 
i kosztów inwestycyjnych są osuszacze chłodnicze, 
także dla śrubowych sprężarek sprężających bez 
wtrysku oleju. Dla ciśnieniowych punktów rosy poniżej
+3 °C odpowiednie są na przykład osuszacze ad-
sorpcyjne. Wymagają one jednak znacznie wyższej 
energii zasilania.

Długi okres eksploatacji medium 
osuszającego

Osuszone do ciśnieniowego punktu rosy +3 °C 
powietrze wlotowe obciąża część adsorpcyjną w 
znacznie mniejszym stopniu niż powietrze nieosu-
szone, tak, że okres wymiany adsorbera może 
osiągnąć nawet do 10 lat. Redukuje to koszty obsługi 
osuszacza.

Inteligentna kombinacja zapewniająca 
bezpieczne i efektywne osuszanie 
sprężonego powietrza

HYBRITEC

Automatyka letnia / zimowa

Przełączanie osuszaczy HYBRITEC z "eksploatacji 
zimą", gdy wykorzystywany jest osuszacz chłodniczy 
i adsorpcyjny, na eksploatację jedynie osuszacza 
chłodniczego w cieplejszych porach roku może odby-
wać się automatycznie za pomocą termostatu.

 W nowej konstrukcji kombinowanego osuszacza 
HYBRITEC KAESER KOMPRESSOREN oferu-
je wspaniałe wszechstronne i energooszczędne 
techniczne rozwiązanie dla punktów rosy do -40°C. 
Kombinacja ta ujawnia swoje zalety przy przepływach 
od 12 m³/min. 

Osuszacze HYBRITEC nie są rozwiązaniami 
jednostkowymi, ale produktem seryjnym KAESER 
KOMPRESSOREN ,co umożliwia ich zastosowanie i 
optymalną konfi gurację praktycznie w każdym przy-
padku. Jest to korzystne ekonomicznie i bezpieczne.

www.kaeser.com
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max. pobór sprężonego powietrza

Szerokość 
wstęgi-
Pobór sprężone-
go powietrza

min. pobór sprężonego powietrza

Dopasowany do wysokiej 
temperatury

Odpowiednio zaprojektowany przetwornik częstotliwo-
ści i wysokowydajne chłodzenie gwarantują prawidło-
wą pracę sprężarek śrubowych z regulacją prędkości 
obrotowej KAESER KOMPRESSOREN, także w 
temperaturze otoczenia do +45 °C.

Rys.: FSG 420-2 SFC 

Zgodnie z potrzebami

W dopasowanej do potrzeb stacji sprężonego powie-
trza najwyższą efektywność gwarantuje zastosowanie 
sprężarki śrubowej KAESER KOMPRESSOREN o 
regulowanej prędkości obrotowej w połączeniu ze sprę-
żarkami stałoobrotowymi, pracujących pod nadzorem 
systemu sterowania 3D SIGMA AIR MANAGER.

Dokładna analiza zapotrzebowania na 
sprężone powietrze

System Analizy Zużycia Sprężonego Powietrza(ADA) 
dostarcza odpowiednich danych do optymalizacji syste-
mu sprężonego powietrza. Pozwalają one dla każdego 
przypadku, na zaproponowanie najlepszego rozwiązania, 
wypracowanego przy zastosowaniu Systemu Analizy 
Oszczędności Energii KAESER KOMPRESSOREN 
(KESS).

Przetwornik częstotliwości Siemens

Wszystkie sprężarki śrubowe KAESER KOMPRESSOREN 
z regulacją prędkości obrotowej  są wyposażone 
w sprawdzony i efektywny przetwornik częstotliwości fi rmy 
Siemens. Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) 
całej sprężarki podlega sprawdzeniu i certyfi kacji. 

Opcjonalnie ze sterowaniem prędkości 
obrotowej(SFC)

Sprężające bez wtrysku 
oleju sprężarki śrubowe 
KAESER KOMPRESSOREN
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Najwyższa dyspozycyjność 

Niezależnie od działania systemu odzysku ciepła 
zainstalowana seryjnie pompa obiegowa, naczynie 
wyrównawcze oraz zawór bezpieczeństwa  zapew-
niają najwyższe bezpieczeństwo pracy sprężarki.

Elektroniczne sterowanie chłodzenia

Dla zachowania najwyższego bezpieczeństwa pra-
cy temperatura wody regulowana jest elektronicznie 
przez SIGMA CONTROL. Dzięki temu temperatura jest 
utrzymana w wąskim zakresie - ma to wpływ na lepszą 
wartość współczynnika mocy specyfi cznej.

Wszystko przemawia za odzyskiem 
ciepła

Sprężarka przetwarza dostarczoną energię elek-
tryczną prawie w 100% na energię cieplną. Z tego 
96% stoi do dyspozycji w postaci odzyskanej energii 
cieplnej.

Gorąca woda do +90 °C

Odzyskana energię cieplną można wykorzystać na 
wiele sposobów. W przypadku podgrzewania wody 
możliwe jest zastosowanie regulacji temperatury do 
+90 °C.

Najwyższe oszczędności 
 dzięki odzyskowi ciepła

Schemat systemu odzysku ciepła (WRG)

96%
do

temperatury 
+90 °C
do

gorące

ężarki.

Wylot
wody 
chłodzącej

Wlot wody 
chłodzącej Sprężone 

powietrze

WRG
woda
ciepła

WRG
woda
zimna

Wylot
wody 
chłodzącej

Wlot
wody 
chłodzącej

WRG
woda zimna

Pierwotny system wodny
(System odzysku ciepła)

Wtórny obieg
wodny

opcja

jjjjjjjj

eeeeeeeejjjjjjeeejjjjjjjjj

Silnik

Stopień niskiego ciśnienia (stopień 1)

Stopień wysokiego ciśnienia (stopień 2)

fi ltr na ssaniu

Chłodnica po 1 stopniu ( powietrze/woda)

Chłodnica po 2 stopniu ( powietrze/woda)

opcjonalnie, dodatkowy wymiennik ciepła (powietrze/woda)

Opcjonalne wykonanie z odzyskiem ciepła, możliwe jedynie dla wersji chłodzonej wodą.

(wykonanie jako wymiennik płytowy)

Wymiennik ciepła(woda/woda)

Zawór zwrotny

Zawór regulacji wody
(sterowany z SIGMA CONTROL)

Pompa

Naczynie wyrównawcze

Wentylator wewnętrzny

Separator kondensatu

W
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Standard (chłodzenie powietrzem) Standard (chłodzenie wodą) SFC (chłodzenie powietrzem) SFC (chłodzenie wodą)

CSG-2

DSG-2

FSG-2

Wyposażenie
Sprężarka

Sprężarki śrubowe sprężające bez 
wtrysku oleju ze sprężaniem dwustop-
niowym; z separacja kondensatu, spu-
stem kondensatu i tłumikami pulsacji 
po obu stopniach; gotowa do pracy, 
całkowicie automatyczna, wyciszona

blok sprężarki

Dwustopniowy,śrubowy, sprężający 
bez wtrysku oleju ze zintegrowaną 
przekładnią i zbiornikiem oleju przekła-
dniowego; wirniki z trwałym pokryciem; 
2 stopień z wirnikami ze stali szla-
chetnej i płaszczem chłodzącym; dla 
CSG-2 także 1 stopień z płaszczem 
chłodzącym.

Napęd:
precyzyjna przekładnia zgodna z  
Agma Q13/DIN klasa 5 z  ukośnie 
uzębionymi kołami walcowymi.

Silnik

Silnik klasy premium (IE3),wysokiej 
jakości; klasa ochronna IP 55, czujniki 
temperatury Pt100 w uzwojeniach sto-

użytkowej zależna od temperatury 
wody chłodzącej, temperatury i wilgot-
ności na wylocie.

Podzespoły elektryczne 

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

SIGMA CONTROL 2

Wyświetlacz alfanumeryczny, dostępne 
30 języków; miękkie przyciski z pikto-
gramami;  kontrolki LED wyświetlające 
stany pracy; automatyczny nadzór 
i regulacja; seryjnie zainstalowane 
algorytmy sterowania: Dual, Quadro, 
sterowania dynamicznego; gniazdo 
karty pamięci  SD do gromadzenia 
danych i aktualizacji; czytnik RFID; 
serwer sieciowy; interfejsy: Ether-
net; dodatkowe, opcjonalne moduły 
komunikacyjne: Profi bus DP, Modbus, 
Profi net i Devicenet.

jana; stały pomiar i nadzór temperatury
uzwojeń. 

Chłodzenie

Wersje: chłodzona wodą lub powie-
trzem; wentylator promieniowy z 
oddzielnym silnikiem; wylot powietrza 
chłodzącego do góry.

Wykonanie chłodzone powietrzem: 
do 355 kW (SFC), pięć chłodnic;
z tego po dwie w pakietach chłodzenia 
sprężonego powietrza złożonych z 
chłodnicy rurowej ze stali szlachetnej i 
chłodnicy aluminiowej; jedna chłodnica 
oleju; CSG-2 z czterema chłodnicami.

Wykonanie chłodzone wodą: 
do 355 kW, dwie chłodnice powietrza,
jedna chłodnica oleju.

Odzysk ciepła (opcja)

Wersje: ze zintegrowanym system 
odzysku ciepła; równolegle połączone 
wymienniki rurowe, system bezpie-
czeństwa chłodzenia, pompa bezpie-
czeństwa, naczynie wyrównawcze, 
zawór regulacyjny wody; ilość wody 

Konstrukcja
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Rys.: Wykonanie standardowe DSG-2 - chłodzenie wodą

Rys.: Wykonanie standardowe DSG-2 - chłodzenie powietrzem

chłodzenie wodą

Filtr/wlot powietrza 

Stopień niskiego ciśnienia (stopień 1 NC)

Tłumik pulsacji (stopień 1)

Chłodnica 1 stopnia (z chłodnicą wstępna)

Separator kondensatu

Stopień wysokiego ciśnienia (stopień 2 WC)

Tłumik pulsacji (stopień 2)

Chłodnica 2 stopnia (z chłodnicą wstępna)

Separator kondensatu

Wylot sprężonego powietrza

Wentylator promieniowy

Oddzielny wentylator wewnętrzny
sterowany termicznie(w stanie wyłączenia 
sprężarki)

Chłodnica oleju przekładniowego

Chłodzenie powietrzem

Filtr/wlot powietrza 

Stopień niskiego ciśnienia (stopień 1 NC)

Tłumik pulsacji (stopień 1)

Chłodnica 1 stopnia

Separator kondensatu

Stopień wysokiego ciśnienia (stopień 2 WC)

Tłumik pulsacji (stopień 2)

Chłodnica 2 stopnia

Separator kondensatu

Wylot sprężonego powietrza

Wentylator wewnętrzny

Wylot sprężonego powietrza

Wlot wody chłodzącej

Chłodnica oleju przekładniowego

www.kaeser.com
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CSG 55-2 37
4
6
8

7,80
6,70
5,40

2355 x 1660 x 2145 71 2220
7,95
6,85
5,57

2355 x 1660 x 1965 64 2220

CSG 70-2 45
4
6
8

8,92
7,77
6,65

2355 x 1660 x 2145 71 2260
9,05
7,92
6,82

2355 x 1660 x 1965 64 2260

CSG 90-2 55

4
6
8
10

10,52
9,62
8,80
7,67

2355 x 1660 x 2145 72 2325

10,67
9,78
8,97
7,83

2355 x 1660 x 1965 65 2325

CSG 120-2 75

4
6
8
10

12,97
12,92
12,00
10,43

2355 x 1660 x 2145 73 2465

13,10
13,07
12,15
10,58

2355 x 1660 x 1965 66 2465

CSG 130-2 90 8
10

12,88
12,85 2355 x 1660 x 2145 74 2590 13,03

13,00 2355 x 1660 x 1965 68 2590

DSG 140-2 90

4
6
8
10

18,50
16,20
13,20
13,10

3435 x 1750 x 2385 77 3400

18,50
16,20
13,20
13,10

3435 x 1750 x 2060 69 3100

DSG 180-2 110

4
6
8
10

21,70
19,20
18,40
16,10

3435 x 1750 x 2385 78 3550

21,70
19,20
18,40
16,10

3435 x 1750 x 2060 70 3250

DSG 220-2 132

4
6
8
10

26,15
23,00
21,60
19,10

3435 x 1750 x 2385 78 3700

26,15
23,00
21,60
19,10

3435 x 1750 x 2060 71 3400

DSG 260-2 160

4
6
8
10

28,61
26,10
26,00
22,90

3435 x 1750 x 2385 79 3850

28,61
26,10
26,00
22,90

3435 x 1750 x 2060 74 3550

DSG 290-2 200
6
8
10

28,60
28,50
26,00

3435 x 1750 x 2385 81 4000
28,60
28,50
26,00

3435 x 1750 x 2060 75 3700

FSG 300-2 160
4
6
8

35,10
29,40
29,30

3535 x 2075 x 2730 78 5800
35,10
29,40
29,30

3190 x 2095 x 2125 74 5100

FSG 350-2 200

4
6
8
10

42,20
37,30
34,90
29,20

3535 x 2075 x 2730 79 6000

42,20
37,30
34,90
29,20

3190 x 2095 x 2125 75 5300

FSG 420-2 250

4
6
8
10

50,20
45,70
42,00
37,10

3535 x 2075 x 2730 80 6250

50,20
45,70
42,00
37,10

3190 x 2095 x 2125 75 5550

FSG 450-2 315
6
8
10

50,10
45,60
41,90

3535 x 2075 x 2730 81 6400
50,10
45,60
41,90

3190 x 2095 x 2125 75 5700

FSG 500-2 315 8
10

50,00
45,60 3535 x 2075 x 2730 82 6400 50,00

45,60 3190 x 2095 x 2125 76 5700

FSG 520-2 355 10 – – – – 50,00 3190 x 2095 x 2125 76 5900

CSG 90-2 SFC 55

4
6
8
10

3,32 - 10,62
3,23 - 9,45
3,47 - 8,20

–

2355 x 1660 x 2145 72 2385

3,49 - 10,85
3,62 - 9,77
3,84 - 8,58
3,96 - 7,57

2355 x 1660 x 1965 65 2385

CSG 120-2 SFC 75

4
6
8
10

3,94 - 13,23
4,51 - 12,31
5,08 - 11,20
4,81 - 10,00

2355 x 1660 x 2145 73 2525

4,20 - 13,27
4,18 - 12,61
4,21 - 11,56
4,23 - 10,52

2355 x 1660 x 1965 66 2525

CSG 130-2 SFC 90

4
6
8
10

4,23 - 13,35
4,64 - 13,26
5,05 - 13,17
5,47 - 12,57

2355 x 1660 x 2145 74 2650

4,40 - 13,48
4,33 - 13,44
4,26 - 13,40
4,20 - 13,02

2355 x 1660 x 1965 68 2650

DSG 180-2 SFC 110

4
6
8
10

8,58 - 22,52
9,46 - 20,79
8,51 - 18,56
9,54 - 16,43

3435 x 1750 x 2385 79 4150

8,58 - 22,52
9,46 - 20,79
8,51 - 18,56
9,54 - 16,43

3435 x 1750 x 2060 71 3850

DSG 220-2 SFC 132

4
6
8
10

7,84 - 22,51
8,68 - 22,45
9,51 - 21,80
9,95 - 19,50

3435 x 1750 x 2385 79 4300

7,48 - 22,51
8,68 - 22,45
9,51 - 21,80
9,95 - 19,50

3435 x 1750 x 2060 72 4000

DSG 260-2 SFC 160

4
6
8
10

8,59 - 27,71
9,36 - 27,66
9,62 - 25,44
10,30 - 23,30

3435 x 1750 x 2385 80 4450

8,59 - 27,71
9,36 - 27,66
9,62 - 25,44
10,30 - 23,30

3435 x 1750 x 2060 75 4150

DSG 290-2 SFC 200

4
6
8
10

9,07 - 30,06
10,27 - 30,01
11,47 - 30,27
12,67 - 28,23

3435 x 1750 x 2385 82 4600

9,07 - 30,06
10,27 - 30,01
11,47 - 30,27
12,67 - 28,23

3435 x 1750 x 2060 76 4300

FSG 420-2 SFC 250

4
6
8
10

14,07 - 49,19
15,38 - 45,55
16,69 - 41,85
18,00 - 38,08

4145 x 2075 x 2730 81 7050

14,79 - 51,11
14,68 - 47,81
15,54 - 44,12
17,37 - 40,05

3810 x 2095 x 2310 76 6350

FSG 500-2 SFC 315

4
6
8
10

14,07 - 51,11
15,38 - 50,11
16,69 - 46,41
18,00 - 42,71

4145 x 2075 x 2730 83 7200

14,79 - 51,11
14,68 - 51,04
15,54 - 49,00
17,37 - 45,00

3810 x 2095 x 2310 77 6500

FSG 520-2 SFC 355

4
6
8
10

14,07 - 51,11
15,38 - 51,06
16,69 - 51,01
18,00 - 49,32

4145 x 2075 x 2730 84 7450

14,79 - 51,11
14,68 - 51,06
15,54 - 51,01
17,37 - 50,95 

3810 x 2095 x 2310 77 6750

Dane techniczne

model moc 
znamio-

nowa
 silnika

max.
nad-

ciśnienie

wersja chłodzona powietrzem wersja chłodzona wodą

wydajność
sprężarka przy
nadciśnieniu 
roboczym*)

wymiary 
dł. x szer. x wys.

poziom 
hałasu

(bez kanału) 
**)

Masa Wydajność
urządzenia przy

 max. nadciśnieniu *)

wymiary 
dł. x szer. x wys.

poziom 
hałasu

(bez kanału) 
**)

Masa

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

model moc 
znamio-

nowa
 silnika

max.
nad-

ciśnienie

wersja chłodzona powietrzem wersja chłodzona wodą

wydajność
sprężarka przy

nadciśnieniu robo-
czym*)

wymiary 
dł. x szer. x wys.

poziom 
hałasu

(bez kanału) 
**)

Masa Wydajność
urządzenia przy

 max. nadciśnieniu *)

wymiary 
dł. x szer. x wys.

poziom 
hałasu

(bez kanału) 
**)

Masa

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

chłodzenie powietrzne/wodne Wykonanie SFC z napędem o zmiennej prędkości obrotowej

Wykonania 11 bar na zapytanie. 

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

**) Poziom ciśnienia akustycznego według normy ISO 2151 i normy podstawowej ISO 9614-2, praca przy maksymalnym nadciśnieniu roboczym; tolerancja: ± 3 dB(A).   

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

2009, zał. C.

**) Poziom głośności wg ISO 2151 i normy podstawowej ISO 9614-2,  praca przy max. nadciśnieniu i max. obrotach; tolerancja: ± 3 dB(A)   
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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


