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Wydajność 1,05 do 16,95 m³/min – ciśnienie 5,5 do 15 bar

Sprężarki śrubowe 
serii CSD/CSDX
z profi lem SIGMA



koszty inwestycyjne sprężarkowni

koszty prac konserwacyjnych

koszty energii elektrycznej

oszczędność energii

możliwość oszczędności kosztów energii
przy użyciu systemu odzysku ciepła

oszczędność energii dzięki optymalnym
 rozwiązaniom technicznym

CSD/CSDX – 4 x oszczędność

Nowe sprężarki oszczędzają energię na cztery 
sposoby.
Zoptymalizowany profi l wirników SIGMA polep-
sza specyfi czny współczynnik poboru mocy o 6%. 
Oszczędności energii elektrycznej powstają także 
dzięki stosowaniu efektywnych energetycznie silni-
ków klasy IE3. Napęd 1:1 przenosi napęd z silnika 
do bloku bez jakichkolwiek strat. System sterowania 
SIGMA CONTROL 2 z optymalnie dopasowaną do 
poboru wymaganą mocą także oszczędza jeszcze 
więcej energii.

Przyjazny serwis 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. Powoduje tooszczędność czasu prowa-
dzenia prac obsługowych, a co za tym idzie - także i 
kosztów. 

Podstawa stacji sprężonego 
powietrza

Sprężarki śrubowe serii CSD/CSDX to "perfekcyjni 
gracze zespołowi" dla przemysłowych stacji sprężo-
nego powietrza o najwyższej energooszczędności. 
Ich wewnętrzny układ sterowania SIGMA CONTROL 
2 oferuje liczne kanały komunikacyjne. Pozwala to na 
tak proste i efektywne, jak nigdy dotąd, podłączenie 
sprężarek do układów sterowania nadrzędnego, takich 
jak SIGMA AIR MANAGER fi rmy KAESER KOMPRES-
SOREN, ale też systemów innych producentów.

Elektroniczne zarządzanie 
temperaturą (ETM)

Zintegrowany w obwodzie chłodzenia sterowany elek-
tromechanicznie zawór regulacyjny jest podstawowym 
elementem nowoczesnego, sensorycznie sterowane-
go układu elektronicznego zarządzania temperaturą 
(ETM). Nowy system sterowania SIGMA CONTROL 2 
uwzględnia temperaturę na ssaniu i temperaturę sprę-
żania w celu zapewnienia uniknięcia wytrącania się 
kondensatu także przy zmiennych poziomach wilgotno-
ści powietrza. ETM dynamicznie reguluje temperaturę 
oleju. Niższa temperatura oleju powoduje podwyższe-
nie efektywności energetycznej. Ponadto użytkownik 
uzyskuje możliwość jeszcze lepszego dopasowania 
odzysku energii do swoich potrzeb.

CSD/CSDX – nowa skala wartości
Wraz z wprowadzeniem na rynek sprężarek serii CSD i CSDX fi rma KAESER KOMPRESSOREN znów wyżej 
podniosła poprzeczkę w zakresie elastyczności i energooszczędności. Zakres zmian w nowej serii sprężarek 
zaczyna się od strony wizualnej (całkowicie na nowo skonstruowana obudowa) a kończy się na szeregu optyma-
lizacji technicznych.

Seria CSD(X) Przyjazne dla serwisu

Rys.: CSD 125 T SFC

www.kaeser.com
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Efektywność w jakości
KAESER KOMPRESSOREN

Seria CSD(X)

Blok sprężarki z profi lem SIGMA

Sercem każdej sprężarki CSD/CSDX  jest blok 
śrubowy o wirnikach z profi lem SIGMA. Jest on tech-
nicznie optymalizowany pod względem przepływów i 
przyczynia się do pracy sprężarki na najbardziej ko-
rzystnym poziomie współczynnika mocy specyfi cznej.

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. 

Elektroniczne zarządzanie 
temperaturą

Innowacyjne rozwiązanie elektronicznego nadzoru 
temperatury (ETM) umożliwia dynamiczną regulację 
temperatury oleju, co zabezpiecza przed wytrąca-
niem się kondensatu. Podwyższa to efektywność 
energetyczną, m.in. poprzez możliwość dopasowania 
odzysku ciepła do rzeczywistych potrzeb klienta.

Oszczędność energii: 
silniki klasy IE3

Wraz z obowiązkowym wprowadzeniem silników klasy 
IE3 (w UE regulacja ta obowiązuje od 1 stycznia 2015) 
użytkownicy sprężarek śrubowych KAESER 
KOMPRESSOREN serii CSD/CSDX mogą wyko-
rzystać ich zalety w zakresie oszczędności energii 
elektrycznej.

www.kaeser.com
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Seria CSD(X) T

Energooszczędna regulacja

Zintegrowany w sprężarce CSD(X) T osuszacz 
chłodniczy jest wysoce efektywny, co zawdzięcza 
energooszczędnej regulacji. Pracuje on tylko podczas 
przepływu sprężonego powietrza. Takie rozwiązanie 
zapewnia odpowiednią jakość sprężonego powietrza, 
przy możliwie najwyższej sprawności.

Podwójne chłodzenie

Dwa wentylatory i oddzielna obudowa  
zapewniają wysokie rezerwy termiczne zabudowane-
go osuszacza chłodniczego. Dzięki temu także przy 
wysokich temperaturach otoczenia zagwarantowana  
jest niezawodna i stała jakość sprężonego powietrza.

Zminimalizowana ilość medium 
chłodzącego

Osuszacze chłodnicze nowych sprężarek CSD(X) T 
posiadają połowę  dotychczas wymaganej ilości me-
dium chłodzącego. Oszczędza to nie tylko koszty, ale 
i znacząco wpływa na ochronę środowiska.

Bezpieczny separator cyklonowy

Osuszacz jest wyposażony na wejściu w separator 
cyklonowy z automatycznym spustem kondensatu 
ECO DRAIN. Zapewnia to, nawet przy wysokiej tem-
peraturze otoczenia i wilgotności, skuteczną, wstępną 
separację i odprowadzanie kondensatu.

Wysoka jakość powietrza z zabudo-
wanym osuszaczem chłodniczym

Rys.: CSD 125 T

nowy

3,5 kg

3,0 kg

2,5 kg

2,0 kg

1,5 kg

1,0 kg

0,5 kg

0 kg
CSD 85 T CSD 105 T CSD 125 T

(8 bar)
CSD 125 T
(11/15 bar)

tradycyjny

Zastosowane
przełączenia

czas (min)

Smarownice silnika głównego
i silnika wentylatora

Energooszczędna regulacja osuszaczy chłodniczych KAESER KOMPRESSOREN  

Konwencjonalny osuszacz z regulacją przepływu

Oszczędność energii KAESER KOMPRESSOREN

www.kaeser.com
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Seria CSD(X) SFC

Optymalizowany współczynnik mocy 
specyfi cznej

W każdej stacji sprężonego powietrza sprężarki z regula-
cją obrotów pracują dłużej niż pozostałe. Dlatego też w 
konstrukcji sprężarek CSD(X) SFC została uwzględniona 
najwyższa ich efektywność, przy jednoczesnym uniknię-
ciu ekstremalnego zmniejszania prędkości obrotowej. 
Oszczędza to energię, jednocześnie podwyższając nie-
zawodność i przedłużając czas eksploatacji urządzeń.

Zawsze stały poziom ciśnienia

Ciśnienie robocze można utrzymać na stałym pozio-
mie z dokładnością ±0,1 bar. Pozwala to na uzyskanie 
jak najniższego poziomu ciśnienia maksymalnego, co 
przyczynia się do obniżenia kosztów energetycznych. 
Zależność pomiędzy ciśnieniem i prędkością obrotową 
można odczytać bezpośrednio na wyświetlaczu SIGMA 
CONTROL 2.

Odporność na zakłócenia

Szafka falownika i SIGMA CONTROL 2 jako poje-
dyncze komponenty oraz połączony zespół zostały 
sprawdzone i certyfi kowane zgodnie z dyrektywą  
EMV dla sieci przemysłowych klasy A1 wg EN 
55011. Wszystko, aby zapewnić maksymalne bezpie-
czeństwo.

Oddzielna szafka SFC

W sprężarkach śrubowych KAESER KOMPRESSOREN z 
regulowaną prędkością obrotową stosowane są wyłącznie 
przetworniki częstotliwości fi rmy Siemens. Oferują one 
doskonałe możliwości komunikacji pomiędzy układem 
przetwornika i sterowania sprężarką, przy zachowaniu 
najwyższego współczynnika skuteczności.

Sprężarka z regulacją obrotów 
 - najlepsze rozwiązanie

Rys.: CSD 165 SFC

tradycyjna regulacja obrotów

efektywna regulacja obrotów SFC

współczynnik mocy spe-
cyfi cznej (kW/m³/min)

wydajność (m³/min)

Smarownice silnika głównego
i silnika wentylatora

www.kaeser.com
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Seria CSD(X)
Wykorzystanie ciepła

+70°C
gorące

96%
temperatury 

Systemy ciepłej wody użytkowej

Dla sprężarek CSD/CSDX zintegrowany system 
złożony z wymienników płytowych, zaworu termo-
statycznego i kompletnego orurowania pozwala na 
odzyskanie, bez używania dodatkowej powierzchni 
ustawczej, 76% pobranej całkowitej mocy w postaci 
ogrzanej wody.

Ogrzewanie pomieszczeń ciepłym 
powietrzem odlotowym.

Najprostsza forma ogrzewania – dzięki zastosowa-
niu wentylatorów promieniowych o wysokim sprężu 
ciepło odlotowe (w postaci ogrzanego powietrza 
chłodzącego) sprężarki można odprowadzić w prosty 
sposób kanałem do ogrzewanego pomieszczenia.

Wszystko przemawia za odzyskiem 
ciepła

Sprężarka przetwarza dostarczoną energię elek-
tryczną prawie w 100% na energię cieplną. Z tego 
96% jest do dyspozycji w postaci odzyskanej energii 
cieplnej. Wykorzystajcie Państwo ten potencjał.

Dla wody procesowej, grzewczej i 
użytkowej

Dzięki systemom odzysku ciepła można uzyskać 
ze sprężarki ciepłą wodę o temperaturze do 70°C. 
Wyższe temperatury ciepłej wody są dostępne opcjo-
nalnie.

ok. 5 %
Ciepło oddawane 

 przez silnik

ok. 76 %
Moc cieplna 
do odzysku
z chłodzenia 

oleju

ok. 2 %
Promieniowanie
cieplne sprężarki

do otoczenia

ok. 2 %
Ciepło przekazywane 
razem ze sprężonym

powietrzem

ok. 15 % 
Moc cieplna 
do odzysku
z chłodzenia 

spręż. powietrza

ok. 96 %
Użytkowa moc cieplna
możliwa do odzysku

100 %
Całkowity pobór

mocy elektrycznej

25 %
Ciepło otoczenia

25 %
Potencjał 

energetyczny 
spręż. 

powietrza

www.kaeser.com
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FILTREKO

Konstrukcja

Wykonanie podstawowe

fi ltr na ssaniu

zawór ssący

blok sprężarki

silnik

zbiornik separatora

chłodnica końcowa sprężonego powietrza

separator cyklonowy

spust kondensatu (ECO DRAIN)

chłodnica oleju

elektroniczne
zarządzenie temperaturą

fi ltr oleju

wentylator promieniowy

Wykonanie T- SFC

fi ltr na ssaniu

zawór ssący

blok sprężarki

silnik

zbiornik separatora

chłodnica końcowa sprężonego powietrza

separator cyklonowy

spust kondensatu (ECO DRAIN)

chłodnica oleju

elektroniczne
zarządzenie temperaturą

fi ltr oleju

wentylator promieniowy

wbudowany osuszacz chłodniczy

szafka ze zintegrowanym przetwornikiem
częstotliwości SFC

Wyposażenie

Blok śrubowy z energooszczędnym profi lem SIGMA

Sprężarka

Gotowa do pracy, całkowicie automa-
tyczna, 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 optymal-
nego chłodzenia wirników; oryginalny 
blok śrubowy fi rmy KAESER 
KOMPRESSOREN z profi lem 
SIGMA , napęd 1:1.

Napęd

Bezpośredni, bezprzekładniowy,
sprzęgło o wysokiej elastyczności.

Silnik elektryczny

Silnik klasy Super-Premium - IE3, 
wyrób niemiecki, IP 55, ISO F jako do-
datkowa rezerwa; pomiar temperatury 
uzwojeń PT100 dla nadzoru silnika; 
łożyska smarowane.

Podzespoły
elektryczne

Szafka rozdzielcza IP 54; transforma-
tor sterowania, przetwornik częstotliwo-
ści Siemens; zestyki bezpotencjałowe 
do sterowania wentylacją.

Obieg oleju
i sprężonego powietrza

Suchy fi ltr powietrza, pneumatyczne 
zawory: ssący i odpowietrzający, zbior-
nik separatora oleju z potrójnym syste-
mem separacji, zawór bezpieczeństwa, 

System odzysku ciepła
(WRG)

Opcjonalnie ze zintegrowanym 
systemem odzysku ciepła (wymiennik 
płytowy).

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. Interfej-
sy: Ethernet; dodatkowe, opcjonalne 
moduły komunikacyjne: Profi bus DP, 
Modbus, Profi net i Devicenet; gniazdo 
pamięci SD dla wymiany danych i aktu-
alizacji; czytnik RFID, serwer sieciowy.

zawór zwrotny ciśnienia minimalnego, 
elektroniczne zarządzanie temperaturą 
EMT i fi ltr w układzie oleju chłodzące-
go, wszystkie elementy orurowane z 
użyciem połączeń elastycznych.

Chłodzenie

Chłodzone powietrzem, oddzielne 
aluminiowe chłodnice sprężonego po-
wietrza i oleju chłodzącego; wentylator 
promieniowy z własnym silnikiem elek-
trycznym, elektroniczne zarządzanie 
temperaturą EMT.

Osuszacz chłodniczy

Bez FCKW, medium chłodzące R134a, 
całkowicie izolowany, hermetyczny 
obwód chłodniczy, spiralna sprężarka 
chłodnicza z oszczędnościową funkcją 
odłączania, regulacja obejściem gazu 
gorącego, elektronicznie sterowany 
spust kondensatu, podłączony na 
wejściu separator cyklonowy.

www.kaeser.com
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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

CSD 85

7,5 8,26 8,5

45 1760 x 1110 x 1900 G 2 70 125010 6,89 12

13 5,50 15

CSD 105

7,5 10,14 8,5

55 1760 x 1110 x 1900 G 2 71 129010 8,18 12

13 6,74 15

CSD 125

7,5 12,02 8,5

75 1760 x 1110 x 1900 G 2 72 132010 10,04 12

13 8,06 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 mm mm

CSD 85 SFC

7,5 1,95 - 8,08 8,5

45 1760 x 1110 x 1900 G 2 72 126010 1,48 - 6,91 12

13 1,07 - 5,92 15

CSD 105 SFC

7,5 2,19 - 9,85 8,5

55 1760 x 1110 x 1900 G 2 73 138010 1,90 - 8,35 12

13 1,36 - 6,88 15

CSD 125 SFC

7,5 2,84 - 12,00 8,5

75 1760 x 1110 x 1900 G 2 74 140010 2,05 - 10,53 12

13 1,79 - 8,75 15

Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-

aufnahmen

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSD 85 T

7,5 8,26 8,5

45 0,8 2160 x 1110 x 1900 G 2 70 141010 6,89 12

13 5,50 15

CSD 105 T

7,5 10,14 8,5

55 0,8 2160 x 1110 x 1900 G 2 71 145010 8,18 12

13 6,74 15

CSD 125 T

7,5 12,02 8,5

75

1,1

2160 x 1110 x 1900 G 2 72 151010 10,04 12
0,8

13 8,06 15

Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-

aufnahmen

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSD  85 T SFC

7,5 1,95 - 8,08 8,5

45 0,8 2160 x 1100 x 1900 G 2 71 142010 1,48 - 6,91 12

13 1,07 - 5,92 15

CSD 105 T SFC

7,5 2,19 - 9,85 8,5

55 0,8 2160 x 1110 x 1900 G 2 72 154010 1,90 - 8,35 12

13 1,36 - 6,88 15

CSD 125 T SFC

7,5 2,84 - 12,00 8,5

75

1,1

2160 x 1110 x 1900 G 2 73 159010 2,05 - 10,53 12
0,8

13 1,79 - 8,75 15

Dane techniczne – seria CSD

 *)Wydajność sprężarki 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, praca przy max. nadciśnieniu i max. obrotach; 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

1760

1900

1110 2160

1110

1900

1760

1900

1110 2160

1110

1900

model nadciśnienie
 robocze

wydajność*)
 urządzenia przy 

nadciśnieniu roboczym

max. 
nadciśnienie

moc znamio-
nowa

silnika

wymiary
szer. × głęb. × wys.

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom 
hałasu **)

masa

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

CSD 85

CSD 105

CSD 125

model nadciśnienie
 robocze

wydajność*)
 urządzenia przy 

nadciśnieniu roboczym

max. 
nadciśnienie

moc znamio-
nowa

silnika

wymiary
szer. × głęb. × wys.

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom 
hałasu **)

masa

bar m³/min bar kW mm mm mm

CSD 85 SFC

CSD 105 SFC

CSD 125 SFC

model robocze
nad-

ciśnienie

wydajność*)
 urządzenia przy 

nadciśnieniu roboczym

max. 
nadciśnienie

moc znamio-
nowa

silnika

pobór mocy
osuszacza 

chłodniczego

wymiary
szer. × głęb. × wys.

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom hałasu 
**)

masa

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSD 85 T

CSD 105 T

CSD 125 T

model robocze
nad-

ciśnienie

wydajność*)
 urządzenia przy 

nadciśnieniu roboczym

max. 
nadciśnienie

moc znamio-
nowa

silnika

pobór mocy
osuszacza 

chłodniczego

wymiary
szer. × głęb. × wys.

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom hałasu 
**)

masa

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSD  85 T SFC

CSD 105 T SFC

CSD 125 T SFC

www.kaeser.com
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Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-

aufnahmen

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSDX 140 T

7,5 13,74 8,5

75 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 71 204510 11,83 12

13 9,86 15

CSDX 165 T

7,5 16,16 8,5

90 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 72 214010 13,53 12

13 11,49 15

Modell Betriebs-
über-
druck

Liefermenge *
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-

aufnahmen

Abmessungen
B x T x H

Anschluss 
Druckluft

Schalldruck-
pegel **

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSDX 140 T SFC

7,5 3,39 - 13,17 8,5

75 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 72 205010 2,81 - 11,33 12

13 1,90 - 9,73 15

CSDX 165 T SFC

7,5 3,84 - 15,84 8,5

90 1,2 2510 x 1290 x 1950 G 2 73 224010 3,29 - 13,84 12

13 2,70 - 11,70 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

CSDX 140

7,5 13,74 8,5

75 2110 x 1290 x 1950 G 2 71 183010 11,83 12

13 9,86 15

CSDX 165

7,5 16,16 8,5

90 2110 x 1290 x 1950 G 2 72 192510 13,53 12

13 11,49 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 mm mm

CSDX 140 SFC

7,5 3,39 - 13,17 8,5

75 2110 x 1290 x 1950 G 2 72 183510 2,81 - 11,33 12

13 1,90 - 9,73 15

CSDX 165 SFC

7,5 3,84 - 15,84 8,5

90 2110 x 1290 x 1950 G 2 73 202510 3,29 - 13,84 12

13 2,70 - 11,70 15

Dane techniczne – seria CSDX

 *)Wydajność sprężarki 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,  praca przy max. nadciśnieniu i max. obrotach; 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

2110

1950

1290 2510

1950

1290

2110

1950

1290 2510

1950

1290

model robocze
nad-

ciśnienie

wydajność*)
 urządzenia przy 

nadciśnieniu roboczym

max. 
nadciśnienie

moc znamio-
nowa

silnika

pobór mocy
osuszacza 

chłodniczego

wymiary
szer. × głęb. × wys.

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom hałasu 
**)

masa

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSDX 140 T

CSDX 165 T

model robocze
nad-

ciśnienie

wydajność*)
 urządzenia przy 

nadciśnieniu roboczym

max. 
nadciśnienie

moc znamio-
nowa

silnika

pobór mocy
osuszacza 

chłodniczego

wymiary
szer. × głęb. × wys.

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom hałasu 
**)

masa

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

CSD 140 T SFC

CSD 165 T SFC

model nadciśnienie
 robocze

wydajność*)
 urządzenia przy 

nadciśnieniu roboczym

max. 
nadciśnienie

moc znamio-
nowa

silnika

wymiary
szer. × głęb. × wys.

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom 
hałasu **)

masa

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

CSDX 140

CSDX 165

model nadciśnienie
 robocze

wydajność*)
 urządzenia przy 

nadciśnieniu roboczym

max. 
nadciśnienie

moc znamio-
nowa

silnika

wymiary
szer. × głęb. × wys.

przyłącze 
sprężonego 
powietrza

poziom 
hałasu **)

masa

bar m³/min bar kW mm dB(A) mm

CSDX 140 SFC

CSDX 165 SFC

www.kaeser.com
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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


