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Sprężarki śrubowe
serii ESD

z profilem SIGMA

wydajność 23,10 do 42,20 m³/min – ciśnienie 8,5 - 12 - 15 bar
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Seria ESD

Nowa efektywność

ESD – nowa skala w swojej klasie
Wraz z najnowszymi wesjami sprężarek serii ESD KAESER KOMPRESSOREN znów podniosło wyżej poprzeczkę w dziedzinie energooszczędności. Inteligentne rozwiązania konstrukcyjne jeszcze bardziej ułatwiły obsługę
oraz serwis urządzeń, a ich wygląd stał się bardziej atrakcyjny i charakterystyczny.

ESD – wielotorowe oszczędności
Sprężarki oszczędzają energię na kilka sposobów:
1. Dzięki podwyższonemu współczynnikowi mocy
specyficznej na skutek optymalizacji przepływu dla
wirników o profilu SIGMA. 2. Oszczędności energii
elektrycznej powstają także dzięki stosowaniu już
dzisiaj efektywnych energetycznie silników klasy IE3
(w UE obowiązkowe od 1 stycznia 2015 roku).
3. Napęd 1:1 przenosi moc z silnika do bloku bez jakichkolwiek strat. 4. Oszczędzanie wspomaga także
system sterowania SIGMA CONTROL 2 ze specjalnymi algorytmami regulacji.

Przyjazność dla serwisu to także
oszczędności.
Nowy design sprężarki nie dotyczy tylko wyglądu zewnętrznego. Zastosowane wewnętrzne zmiany mają
wpływ na wzrost efektywności. Wszystkie istotne pod
względem obsługi i serwisu elementy są dostępne
bezpośrednio od przodu sprężarki. W czasie prac
serwisowych oszczędza to czas, a w związku z tym
również koszty i poziom dostępności sprężarki.

Podstawa stacji sprężonego
powietrza
Sprężarki śrubowe serii ESD są perfekcyjnymi urządzeniami do zastosowań w przemysłowych stacjach
sprężonego powietrza o najwyższej efektywności. Ich
wewnętrzny układ sterowania SIGMA CONTROL 2
oferuje szereg kanałów komunikacyjnych. Pozwala
to na proste i efektywne, podłączenie sprężarek do
układów sterowania nadrzędnego, takich jak SIGMA
AIR MANAGER firmy KAESER KOMPRESSOREN
oraz systemów innych producentów.

Wydajniejsze chłodzenie.
Komcepcja układu chłodzenia firmy KAESER
KOMPRESSOREN z umieszczonymi zewnętrznie
chłodnicami ma istotne zalety. Zasysane powietrze
nie jest podgrzewane (przez podzespoły sprężarki) i
ma dzięki temu lepsze działanie chłodzące. Ponadto
łatwo można określić stan chłodnic i w prosty sposób
w razie potrzeby oczyścić je z zewnątrz.

możliwość oszczędności kosztów energii
przy użyciu systemu odzysku ciepła

Rys.: ESD 442 SFC z regulacją prędkości obrotowej

koszty inwestycyjne sprężarkowni
koszty obsługi
oszczędność energii dzięki optymalnym
rozwiązaniom technicznym
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koszty energii elektrycznej
potencjalne oszczędność energii
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Seria ESD
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specyficznej na skutek optymalizacji przepływu dla
wirników o profilu SIGMA. 2. Oszczędności energii
elektrycznej powstają także dzięki stosowaniu już
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koszty energii elektrycznej
potencjalne oszczędność energii
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Seria ESD
Efektywność w jakości
KAESER KOMPRESSOREN

Name:
Level:
Valid until:

Oszczędności energii z profilem
SIGMA
Sercem każdej sprężarki ESD jest blok śrubowy o
wirnikach z energooszczędnym profilem SIGMA.
Jest on technicznie zoptymalizowany pod względem
przepływów i istotnie przyczynia się do ustawienia
sprężarki na najbardziej korzystnym poziomie współczynnika mocy specyficznej.
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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 upraszczają
komunikację i bezpieczeństwo. Wymienne interfejsy
oferują wysoką elastyczność. Złącze kart SD ułatwia
modernizację oprogramowania.

Oszczędność energii:
silniki klasy IE3

Separator cyklonowy ze spustem
kondensatu ECO DRAIN

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

Separator cyklonowy usuwa ze sprężonego powietrza duże ilości kondensatu. Istotnie odciąża to
podłączone za sprężarką komponenty uzdatniania
powietrza, a w efekcie oszczędza energię.
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Seria ESD SFC
Sprężarka z regulacją obrotów
– najlepsze rozwiązanie
współczynnik mocy
specyficznej (kW/m³/min)

tradycyjna regulacja obrotów
efektywna regulacja obrotów SFC

wydajność (m³/min)

Optymalizowany współczynnik mocy
specyficznej
Sprężarka z regulacją prędkości obrotowej jest najbardziej obciążonym urządzeniem każdej stacji sprężonego
powietrza. Dlatego też w konstrukcji sprężarek ESD SFC
została uwzględniona najwyższa ich efektywność, przy
jednoczesnym uniknięciu ekstremalnego zmniejszania
prędkości obrotowej. Oszczędza to energię, jednocześnie podwyższając niezawodność i przedłużając czas
eksploatacji urządzeń.

Ciśnienie na stałym poziomie
Wydajność jest dopasowana w zakresie regulacji w
zależności od poboru sprężonego powietrza. Utrzymane zostaje przy tym ciśnienie robocze w stałym
zakresie ±0,1 bar. Dzięki temu możliwe jest obniżenie
ciśnienia maksymalnego, co pozwala na oszczędności energii, a co za tym idzie, i kosztów.

Rys.: ESD 442 SFC

Oddzielna szafka SFC
Przetwornica częstotliwości SFC, umieszczona w
oddzielnej szafce, nie jest narażona na wpływ ciepła
pochodzącego ze sprężarki. Niezależny wentylator
zapewnia optymalne warunki pracy dla uzyskania
maksymalnej mocy i żywotności.
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Certyfikat EMV dla całego
urządzenia
Szafka falownika i SIGMA CONTROL jako pojedyncze
komponenty oraz połączony zespół zostały sprawdzone i certyfikowane zgodnie z dyrektywą EMV dla sieci
przemysłowych klasy A1 wg EN 55011.
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Seria ESD
Nowoczesne rozwiązanie chłodzenia
z oddzielną wentylacją

Niska temperatura sprężonego
powietrza
Duża chłodnica wpływa na wydajniejsze chłodzenie
sprężonego powietrza. Separator cyklonowy wytrąca
większą część kondensatu, a dzięki zastosowaniu
spustu kondensatu ECO DRAIN nie następują
tu straty energii. Usunięcie kondensatu odciąża
przyłączone za sprężarką komponenty uzdatniania
sprężonego powietrza.

Chłodnice oczyszczane z zewnątrz
W przeciwieństwie do zabudowanych wewnątrz
chłodnic, dostępne z zewnątrz wymienniki ciepła w
sprężarkach ESD są łatwe do oczyszczenia. Możliwość natychmiastowego usunięcia widocznych z
zewnątrz zanieczyszczeń podwyższa poziom dostępności i bezpieczeństwo pracy.
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Niska temperatura pracy
Wentylatory z silnikami o regulowanej prędkości
obrotowej, dostarczają dokładnie takie ilości powietrza chłodzącego, jakie konieczne są do utrzymania
niskiej temperatury pracy. Obniża to całkowity pobór
energii sprężarek ESD.

Łożyska silników smarowane z
zewnątrz
W przypadku sprężarek ESD smarowanie łożysk
silników elektrycznych jest możliwe z zewnątrz. Jest
to znaczące ułatwienie dla pracowników wykonujących tą czynność podczas pracy. Dotyczy to zarówno
silnika sprężarki, jak i wentylatorów.
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Seria ESD
Inteligentne rozwiązania

Ciśnienie

Temperatura silnika

Pmax
Pmin

20

Obciążenie silnika w %

100
Tłoczenie

Bieg na luzie
Wyłączony
Bieg na luzie tylko przy wysokiej temp.
Zmienna częstotliwość załączeń

Opcjonalne wykonanie
wymienników ciepła
Dla sprężarek chłodzonych wodą, w zależności od
jej jakości, dostępne są zintegrowane płytowe lub
rurowe wymienniki ciepła. Nasi specjaliści doradzą
Państwu, jakie wykonanie jest prawidłowe dla konkretnej aplikacji.

Wylotowe powietrze chłodzące o
wysokim ciśnieniu
Zabudowane promieniowe wentylatory są znacznie
bardziej efektywne niż osiowe i dysponują szczególnie wysokim sprężem. Umożliwia to odprowadzanie
ciepłego powietrza kanałami z reguły bez zastosowania dodatkowych wentylatorów kanałowych.
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Czas

Efektywna regulacja Dynamic
Algorytm sterowania Dynamic uwzględnia temperaturę uzwojeń silnika dla wyliczenia czasu pracy na
luzie. Dzięki temu może on być krótszy, wpływając
na obniżenie poboru energii. SIGMA CONTROL 2
dysponuje również innymi algorytmami.

Przyjazna dla serwisu
Tak jak filtr powietrza, wymieniany z przodu, także
inne obsługiwane elementy sprężarki są łatwo dostępne. Przyśpiesza to prace konserwacyjne i serwisowe.
Wynikiem tego jest obniżenie kosztów i podwyższenie
poziomu dostępności.
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Seria ESD
100 %

25 %

Całkowity pobór
mocy elektrycznej

Ciepło otoczenia

Odzyskiwanie ciepła
25 %

Potencjał
energetyczny
spręż. powietrza

ok. 5 %
Ciepło oddawane
przez silnik

ok. 2 %
Promieniowanie
cieplne sprężarki
do otoczenia

ok. 76 %
Moc cieplna
do odzysku
z chłodzenia
oleju

ok. 15 %
Moc cieplna
do odzysku
z chłodzenia
spręż. powietrza

ok. 96 %
Użytkowa moc cieplna
możliwa do odzyskania
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ok. 2 %
Ciepło przekazywane
razem ze sprężonym
powietrzem

Systemy ciepłej wody użytkowej
Zintegrowany w sprężarce system złożony z wymienników płytowych, zaworu termostatycznego i kompletnego orurowania pozwala na odzyskanie, bez
używania dodatkowej powierzchni ustawczej, 76%
pobranej całkowitej mocy sprężarki ESD w postaci
ogrzanej wody.

+70 °C
gorące

Ogrzewanie pomieszczeń ciepłym
powietrzem odlotowym
Nic łatwiejszego: dzięki zastosowaniu wentylatorów
promieniowych o wysokim sprężu ciepło odlotowe (w
postaci ogrzanego powietrza chłodzącego) sprężarki
można odprowadzić w prosty sposób kanałem do
ogrzewanego pomieszczenia.

96%
ciepła

Dla wody procesowej, grzewczej i
użytkowej

Wszystko przemawia za odzyskiem
ciepła

Dzięki systemom odzysku ciepła PTG wzgl. SWT
można uzyskać ze sprężarki ciepłą wodę o temperaturze do 70°C. Otrzymywanie wyższych temperatur
jest możliwe po sprawdzeniu indywidualnych warunków.

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

13

www.kaeser.com

14

15

www.kaeser.com

Dane techniczne

Wyposażenie

wykonanie podstawowe

Opis ogólny

model
Modell

Gotowa do pracy, całkowicie automatyczna, wyciszona, z izolacją drgań,
obudowa z pokryciem proszkowym;
temp. otoczenia podczas pracy
+45°C. Konstrukcja przyjazna dla
obsługi: łożyska silników smarowane
z zewnątrz (silnik napędowy i silniki
wentylatorów).

nadciśnienie
Betriebsrobocze
überdruck

wydajność*)*)
Liefermenge
urządzenie przy
Gesamtanlage
bei
nadciśnieniu
roboczym
Betriebsüberdruck

max.
nadciśnienie
Überdruck

moc znam.
Motornennmoc
leistung

wymiary
Abmessungen
dł ×Bszer
x T x×Hwys

bar

m³/min

bar

kW

mm

7,5

36,20

8,5

10

29,72

12

200

2800 x 2000 x 2140

13

23,10

15

7,5

42,20

8,5

10

35,40

12

250

2800 x 2000 x 2140

13

28,92
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ESD 352

ESD 442

Blok sprężarki
Blok sprężarki jednostopniowy, z
wtryskiem oleju dla uzyskania optymalnego chłodzenia wirników; oryginalny blok śrubowy firmy KAESER
KOMPRESSOREN z profilem SIGMA,
napęd bezpośredni 1:1.

Suchy filtr separacji wstępnej na
ssaniu, tłumik wlotowy, zawory pneumatyczne ssania i odpowietrzający,
zbiornik separatora oleju z 3-stopniowym systemem separacji; zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny ciśnienia
minimalnego, zawór termostatyczny
oleju i ekonomiczny filtr oleju, chłodnice oleju i spręż. powietrza (seryjnie
chłodzone powietrzem); dwa silniki
wentylatorów, w tym jeden z regulacją
obrotów; separator cyklonowy konstrukcji KAESER KOMPRESSOREN

Schalldruckpoziom
pegel **)
hałasu**)

Masse
ciężar

dB(A)

kg

DN 125 PN16 DIN

75

4935

DN 125 PN16 DIN

76

5000

SFC – wykonanie z regulowanymi obrotami silnika
model
Modell

nadciśnienie
Betriebsrobocze
überdruck

wydajność*)*)
Liefermenge
urządzenie przy
Gesamtanlage
bei
nadciśnieniu
roboczym
Betriebsüberdruck

max.
nadciśnienie
Überdruck

moc znam.
Motornennmoc
leistung

wymiary
Abmessungen
dł ×Bszer
x T x×Hwys

bar

m³/min

bar

kW

mm

7,5

8,58 – 33,38

8,5

10

6,43 – 27,43

12

200

3100 x 2000 x 2140

13

5,17 – 23,70

15

7,5

10,14 – 41,52

8,5

10

8,33 – 36,00

12

250

3100 x 2000 x 2140

13

6,13 – 29,50

15

Blok śrubowy z energooszczędnym profilem SIGMA

Obwód oleju chłodzącego
i sprężonego powietrza

przyłącze
Druckluftsprężonego
anschluss
powietrza

z elektronicznie sterowanym – bez
strat sprężonego powietrza – spustem
kondensatu; orurowanie i separator ze
stali szlachetnej.

zaworem termostatycznym oleju; przyłącza zewnętrzne.

Sprężarka opcjonalna w wykonaniu
chłodzenia wodą: chłodnica oleju i
sprężonego powietrza jako chłodzone
wodą wymienniki ciepła płytowe lub
rurowe.

Elementy elektryczne

Odzysk ciepła (opcja)
Ze zintegrowanym płytowym wymiennikiem ciepła olej-woda i dodatkowym

Efektywny silnik główny klasy IE3 z
3 czujnikami nadzoru temperatury
uzwojeń PT 100, szafka IP54, wentylacja szafki, automatyczny układ
rozruchu gwiazda-trójkąt, zabezpieczenie przeciążeniowe, transformator
sterujący, przetwornica częstotliwości
silnika wentylatora; w wykonaniu SFC
przetwornica częstot. silnika napędowego.

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; 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.

ESD 352 SFC

ESD 442 SFC

przyłącze
Druckluftsprężonego
anschluss
powietrza

Schalldruckpoziom
pegel **)
hałasu**)

Masse
ciężar

dB(A)

kg

DN 125 PN16 DIN

76

5805

DN 125 PN16 DIN

77

5825

*) 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)

wymiary
Widok z przodu

Widok z tyłu

Widok z lewej strony

Widok z prawej strony

Widok 3D

ESD

2140

2800

2000

ESD SFC

2140

3100

16

2000
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Dane techniczne

Wyposażenie

wykonanie podstawowe

Opis ogólny

model
Modell

Gotowa do pracy, całkowicie automatyczna, wyciszona, z izolacją drgań,
obudowa z pokryciem proszkowym;
temp. otoczenia podczas pracy
+45°C. Konstrukcja przyjazna dla
obsługi: łożyska silników smarowane
z zewnątrz (silnik napędowy i silniki
wentylatorów).

nadciśnienie
Betriebsrobocze
überdruck

wydajność*)*)
Liefermenge
urządzenie przy
Gesamtanlage
bei
nadciśnieniu
roboczym
Betriebsüberdruck

max.
nadciśnienie
Überdruck

moc znam.
Motornennmoc
leistung

wymiary
Abmessungen
dł ×Bszer
x T x×Hwys

bar

m³/min

bar

kW

mm

7,5

36,20

8,5

10

29,72

12

200

2800 x 2000 x 2140

13

23,10

15

7,5

42,20

8,5

10

35,40

12

250

2800 x 2000 x 2140

13

28,92

15

ESD 352

ESD 442

Blok sprężarki
Blok sprężarki jednostopniowy, z
wtryskiem oleju dla uzyskania optymalnego chłodzenia wirników; oryginalny blok śrubowy firmy KAESER
KOMPRESSOREN z profilem SIGMA,
napęd bezpośredni 1:1.

Suchy filtr separacji wstępnej na
ssaniu, tłumik wlotowy, zawory pneumatyczne ssania i odpowietrzający,
zbiornik separatora oleju z 3-stopniowym systemem separacji; zawór bezpieczeństwa, zawór zwrotny ciśnienia
minimalnego, zawór termostatyczny
oleju i ekonomiczny filtr oleju, chłodnice oleju i spręż. powietrza (seryjnie
chłodzone powietrzem); dwa silniki
wentylatorów, w tym jeden z regulacją
obrotów; separator cyklonowy konstrukcji KAESER KOMPRESSOREN

Schalldruckpoziom
pegel **)
hałasu**)

Masse
ciężar

dB(A)

kg

DN 125 PN16 DIN

75

4935

DN 125 PN16 DIN

76

5000

SFC – wykonanie z regulowanymi obrotami silnika
model
Modell

nadciśnienie
Betriebsrobocze
überdruck

wydajność*)*)
Liefermenge
urządzenie przy
Gesamtanlage
bei
nadciśnieniu
roboczym
Betriebsüberdruck

max.
nadciśnienie
Überdruck

moc znam.
Motornennmoc
leistung

wymiary
Abmessungen
dł ×Bszer
x T x×Hwys

bar

m³/min

bar

kW

mm

7,5

8,58 – 33,38

8,5

10

6,43 – 27,43

12

200

3100 x 2000 x 2140

13

5,17 – 23,70

15

7,5

10,14 – 41,52

8,5

10

8,33 – 36,00

12

250

3100 x 2000 x 2140

13

6,13 – 29,50

15

Blok śrubowy z energooszczędnym profilem SIGMA

Obwód oleju chłodzącego
i sprężonego powietrza

przyłącze
Druckluftsprężonego
anschluss
powietrza

z elektronicznie sterowanym – bez
strat sprężonego powietrza – spustem
kondensatu; orurowanie i separator ze
stali szlachetnej.

zaworem termostatycznym oleju; przyłącza zewnętrzne.

Sprężarka opcjonalna w wykonaniu
chłodzenia wodą: chłodnica oleju i
sprężonego powietrza jako chłodzone
wodą wymienniki ciepła płytowe lub
rurowe.

Elementy elektryczne

Odzysk ciepła (opcja)
Ze zintegrowanym płytowym wymiennikiem ciepła olej-woda i dodatkowym

Efektywny silnik główny klasy IE3 z
3 czujnikami nadzoru temperatury
uzwojeń PT 100, szafka IP54, wentylacja szafki, automatyczny układ
rozruchu gwiazda-trójkąt, zabezpieczenie przeciążeniowe, transformator
sterujący, przetwornica częstotliwości
silnika wentylatora; w wykonaniu SFC
przetwornica częstot. silnika napędowego.

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; 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.

ESD 352 SFC

ESD 442 SFC

przyłącze
Druckluftsprężonego
anschluss
powietrza

Schalldruckpoziom
pegel **)
hałasu**)

Masse
ciężar

dB(A)

kg

DN 125 PN16 DIN

76

5805

DN 125 PN16 DIN

77

5825

*) 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)

wymiary
Widok z przodu

Widok z tyłu

Widok z lewej strony

Widok z prawej strony

Widok 3D

ESD

2140

2800

2000

ESD SFC

2140

3100

16

2000

17
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Schemat konstrukcji

Projektowanie CAD kompleksowej stacji spręż. powietrza

filtr na ssaniu

wentylator promieniowy

sprężarka śrubowa

zbiornik sprężonego powietrza

zawór ssący

wentylator promieniowy z regulacją obrotów

kanał odlotowy powietrza chłodzącego sprężarki śrubowej

blok sprężarki

szafka ze zintegrowanym przetwornikiem
częstotliwości SFC

sterowanie nadrzędne SIGMA AIR MANAGER

system uzdatniania kondensatu
AQUAMAT

silnik napędowy klasy Premium Efficiency

osuszacz chłodniczy

zbiornik separatora

wentylacja osuszaczy chłodniczych

chłodnica końcowa sprężonego powietrza

filtry

separator cyklonowy

elektroniczny system utrzymania ciśnienia

przewody kondensatu
przewody sprężonego powietrza

elektronicznie sterowany spust kondensatu
chłodnica oleju
filtr oleju

Przykładowe rozplanowanie stacji ze sprężarkami ESD i uzdatnianiem sprężonego powietrza z
energooszczędnymi osuszaczami chłodniczymi SECOTEC.
Stacje sprężarek planujemy indywidualnie w zależności od uwarunkowań przestrzennych; w tym
uzdatnianie sprężonego powietrza, orurowanie sprężonego powietrza i kondensatu.

18

19
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Schemat konstrukcji

Projektowanie CAD kompleksowej stacji spręż. powietrza

filtr na ssaniu

wentylator promieniowy

sprężarka śrubowa

zbiornik sprężonego powietrza

zawór ssący

wentylator promieniowy z regulacją obrotów

kanał odlotowy powietrza chłodzącego sprężarki śrubowej

blok sprężarki

szafka ze zintegrowanym przetwornikiem
częstotliwości SFC

sterowanie nadrzędne SIGMA AIR MANAGER

system uzdatniania kondensatu
AQUAMAT

silnik napędowy klasy Premium Efficiency

osuszacz chłodniczy

zbiornik separatora

wentylacja osuszaczy chłodniczych

chłodnica końcowa sprężonego powietrza

filtry

separator cyklonowy

elektroniczny system utrzymania ciśnienia

przewody kondensatu
przewody sprężonego powietrza

elektronicznie sterowany spust kondensatu
chłodnica oleju
filtr oleju

Przykładowe rozplanowanie stacji ze sprężarkami ESD i uzdatnianiem sprężonego powietrza z
energooszczędnymi osuszaczami chłodniczymi SECOTEC.
Stacje sprężarek planujemy indywidualnie w zależności od uwarunkowań przestrzennych; w tym
uzdatnianie sprężonego powietrza, orurowanie sprężonego powietrza i kondensatu.
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Proszę wybrać odpowiedni do potrzeb stopień uzdatnienia:

objaśnienia:

Uzdatnianie z użyciem osuszacza chłodniczego (ciśn. pkt rosy +3°C)
Przykłady zastosowań: stopień oczyszczenia wg ISO 8573-1 (2010)
cząstki stałe woda

techniki czystych pomieszczeń
1
przemysł farmaceutyczny,
mleczarnie, browary

4

przemysł spożywczy

4

szczególnie wysokie wymaga3
nia, instalacje chemiczne

DHS

1
DHS

FE

FD

ACT

FF

1

DLB

FILTR

T*

ZK

DHS

4

1
DHS

przemysł farmaceutyczny

FF

1

4

1

2

4

1

FF

FFG
DLB

DHS

maszyny tkackie,
laboratoria fotograficzne

T*
DHS

lakiernie, pokrycia
proszkowe
opakowania, powietrze AKP
sprężone powietrze ogólnego
stosowania, piaskowanie
wysokiej jakości
śrutowanie

1

4

2

2

4

2

ECD

sprężarka

THNF

3

5

x<7

4

AQUAMAT

6

x<7

4

bez wymagań jakościowych

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

inne sprężarki

X

X

X

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

techniki czystych pomieszczeń
1
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

1-3

olej

DHS

ustawienie przy silnie
zmieniającym się poborze

FF

1
DHS

2

1-3

1

3

1-3

1

FE

FD

ACT

DLB

FILTR

AT**

FE ZK

DHS
DLB
DHS

1

1-3

1-3

AT**

1-3

FG

FE

ECD

sprężarka

2

THNF

FD

1

AQUAMAT
DHS

3

filtr wstępny

FD

filtr cząstek stałych

FE / FF

filtr przeciwolejowy

FFG

FFG = zestaw filtrów przeciwolejowy/węglowy

FG

filtr z węglem aktywnym

T

osuszacz chłodniczy

THNF

filtr kieszeniowy

ZK

separator cyklonowy

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

cząstki stałe
max. ilość cząstek na m³
o średnicy d w µm *
0,5 ≤ d ≤ 1,0

1,0 ≤ d ≤ 5,0

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

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 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 w g/m³ *

7

CW ≤ 0,5

8

0,5 < CW ≤ 5

9

5 < CW ≤ 10

X

CW > 10

olej

FF

1
DHS

2

ECO DRAIN

FB / FC

klasa

sprężarki śrubowe KAESER KOMPRESSOREN

powietrze dla systemów
oczyszczania ścieków

zbiornik sprężonego powietrza

ECD

0

FB

śrutowanie zgrubne

system stabilizacji ciśnienia

DLB

0,1 ≤ d ≤ 0,5

FC

7

osuszacz adsorpcyjny

DHS

FE

3

4

AQUAMAT

AT

klasa

DHS

4

AQUAMAT

FF

DHS

4

adsorber z węglem aktywnym

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

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

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

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

P-651/29PL/13 Zastrzega się możliwość zmian!

2

olej

ustawienie przy silnie
zmieniającym się poborze

ACT

