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

Sprężarki śrubowe  
Seria SXC »compact«
z profilem SIGMA



Precyzja od samego początku

Każdy kompaktowy zestaw SXC posiada sprężarkę z 
wysoko efektywnym blokiem śrubowym o profilu wir-
ników SIGMA, którego cechą charakterystyczną jest 
dostarczanie większej ilości sprężonego powietrza, 
przy mniejszym zużyciu energii. 

Niewielkie a wszechstronne

Zakres mocy znamionowych od 2,2 do 5,5 kW, 
pozwala na dobranie odpowiedniego modelu do 
konkretnego zastosowania. Wszystkie cztery modele 
SXC wymagają jedynie 0,62 m² powierzchni ustaw-
czej, a ich szerokość wynosi tylko 61,5 cm.

Energooszczędne

Za niezawodne i ekonomiczne działanie zestawu 
SXC odpowiada układ sterowania SIGMA CONTROL 
BASIC, wykorzystujący energooszczędny algorytm 
pracy start-stop. 

Ciche i czyste

Zestawy SXC są bardzo ciche, a poziom emitowane-
go hałasu wynosi jedynie 69 dB (A). Dzięki zabudo-
wanemu osuszaczowi chłodniczemu dostarczają one 
sprężone powietrze, które jest czyste i suche. Elek-
tronicznie sterowany spust kondensatu odprowadza 
go ze zbiornika i osuszacza w niezawodny sposób, 
nie powodując przy tym strat energii.

Stacja sprężonego powietrza  
„all inclusive“  
na najmniejszej powierzchni

Rys.: SXC 8

koszty inwestycyjne sprężarkowni

koszty obsługi

koszty energii elektrycznej

oszczędność energii

Konstrukcja kompaktowa
Seria SXC to kompletne urządzenie wymagające niewielkiej powierzchni ustawczej. Dewiza przyświecajaca 
konstruktorom brzmiała: „Podłączyć i pracować“. Sprężarka śrubowa, osuszacz chłodniczy i zbiornik wraz z 
nowoczesną obudową wykonaną z rotacyjnie spiekanego polietylenu stanowią gotową do pracy jednostkę, w 
której efektywność energetyczna, prosta obsługa, żywotność i optymalne dobranie wszystkich podzespołów 
gwarantują długoletnią, niezawodną i ekonomiczną pracę. SXC jest idealnym rozwiązaniem dla przedsię-
biorstw rzemieślniczych, poszukujących kompaktowej stacji sprężonego powietrza.

oszczędność energii poprzez optymalne 
 rozwiązania techniczne

Seria SXC
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powietrze chłodzącewylot

Energooszczędny profil SIGMA 

Zaprojektowany przez KAESER KOMPRESSOREN 
profil wirników SIGMA wymaga w porównaniu do tra-
dycyjnych profili o takiej samej wydajności ok. 10 do 
20% mniej energii. W efekcie osiągnięto najwyższe 
parametry wydajnościowe w swojej klasie.

Sterowanie sprężarki SIGMA  
CONTROL BASIC 

Niezawodna i ekonomicznie zoptymalizowana praca 
sprężarki jest gwarantowana dzięki układowi stero-
wania SIGMA CONTROL BASIC wykorzystującemu 
z efektywnym algorytmem regulacji pracy w trybie 
start-stop. Dodatkowo, w ciągły sposób nadzoruje on 
cały zestaw SXC.

Efektywne chłodzenie   

Nowoczesne rozwiązanie układu chłodzenia jest ce-
chą wspólną sprężarek KAESER KOMPRESSOREN. 
SXC nie są tu wyjątkiem. W jej konstrukcji zastosowa-
no trzy wentylatory zapewniające optymalne chłodze-
nie, w tym zasilany oddzielnym silnikiem wentylator 
chłodnicy oleju..

Przyjazny dla obsługi 

Po zdjęciu lekkiej obudowy, wykonanej z rotacyj-
nie spiekanego polietylenu, wszystkie obsługiwane 
elementy są łatwo dostępne. Elektronicznie sterowany 
spust kondensatu może być sprawdzany bez zdejmo-
wania kratki ochronnej. Konstrukcja zestawów SXC 
jest niezwykle przyjazna dla obsługi.

Jakość KAESER KOMPRESSOREN 
 - w każdym szczególe

Seria SXC

www.kaeser.com
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Wyposażenie 
Opis ogólny  

Gotowe do natychmiastowego rozpo-
częcia pracy, w pełni automatyczne, 
z izolacją akustyczną i izolacją drgań, 
obudowa z podwójnymi ściankami ze 
spiekanego rotacyjnie polietylenu. 

Izolacja akustyczna 

Obudowa wyciszająca, metalowe 
elementy tłumiące, podwójna izolacja 
drgań. 

Blok sprężarki 

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

Silnik elektryczny 

Energooszczędny silnik (Eff1), wyso-
kiej jakości niemiecki wyrób, IP 54, kla-
sa izolacji F jako dodatkowa rezerwa. 

Przeniesienie napędu  
paskami klinowymi   

Elastyczne paski; niewymagające 
naciągania. 

Obieg oleju 
i sprężonego powietrza 

Suchy filtr powietrza, z wkładem typu 
plaster miodu;  
zasysanie z przepustnicą zwrotną;  
pneumatyczny zawór odpowietrzający; 
zbiornik separatora oleju z oddziel-
nymi wkładami filtracyjnymi; zawory 
bezpieczeństwa i zwrotny, ciśnienia 
minimalnego, filtr oleju w obwodzie 
chłodzącym. 

Chłodzenie 

Chłodzenie powietrzem; aluminiowa 
chłodnica oleju z oddzielnie napędza-
nym wentylatorem, drugi wentylator na 
wale silnika głównego.  

Zbiornik 

Z wewnętrznym pokryciem,elektronicz-
nie sterowany spust kondensatu. 

Elementy elektryczne 

Szafka sterownicza IP 54; wentylacja 
szafki sterowniczej, automatyczny 
układ rozruchowy trójkąt-gwiazda  
(od 3 kW); zabezpieczenie nadprądo-
we; transformator napięcia sterujące-
go.  

Osuszacz chłodniczy 

Z wymiennikiem ciepła ze stali 
szlachetnej, zintegrowany  separator 
kondensatu, spust kondensatu stero-
wany elektronicznie, izolowany obwód 
chłodzący.

*) wydajność wg normy ISO 1217: 1996, aneks C; **) poziom hałasu wg PN8NTC 2.3 w odległości 1m, pomiar w polu swobodnym

Dane techniczne

spust kondensatu

wylot 
sprężonego 
powietrza

Widok

Schemat konstrukcyjny zestawu SXC

filtr powietrza

blok sprężarki 

silnik napędzający 

autom. napinacz pasków

zbiornik separatora

chłodnica

zbiornik sprężonego powietrza 

spust kondensatu ECO-DRAIN

osuszacz chłodniczy

www.kaeser.com
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cząstki stałe

klasa
max. ilość cząstek na m³ o średnicy d [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 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

klasa koncentracja cząstek Cp [mg/m³]*

6 0 < Cp ≤ 5
7 5 < Cp ≤ 10
X Cp > 10

woda

klasa ciśn.pkt.rosy [°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 [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 firmą KAESER KOMPRESSOREN

1 ≤ 0,01
2 ≤ 0,1
3 ≤ 1,0
4 ≤ 5,0
X > 5,0

objaśnienia:

ECD ECO DRAIN
FE filtr przeciwolejowy
aquamat aquamat
DHS układ stabilizacji ciśnienia

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

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

Proszę wybrać odpowiedni do potrzeb stopień uzdatnienia:
Uzdatnianie z użyciem osuszacza chłodniczego (ciśn. pkt rosy +6°C)
Przykłady zastosowań: wybrany stopień oczyszczenia wg PN/ISO 8573-1
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