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Sprężarki śrubowe bez wtrysku oleju

Seria DSG-2
2-stopniowe, wydajność do 30,1 m³/min, ciśnienie 4, 6, 8 i 10 bar

www.kaeser.com

Seria DSG-2
Nowy wymiar sprężania bez wtrysku oleju

Innowacje – Jakość –
KAESER KOMPRESSOREN

2-stopniowe sprężarki śrubowe bez wtrysku oleju firmy KAESER KOMPRESSOREN charakteryzują się
przemyślaną konstrukcją oraz wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami. Wyróżnia je także przysłowiowa już
niemiecka jakość gwarantowana przez KAESER KOMPRESSOREN.

Trwałe

Ekonomiczne rozwiązania

Sprężone powietrze musi być dostępne zawsze, gdy
jest potrzebne. Dlatego KAESER KOMPRESSOREN
przykłada szczególną wagę do solidnej budowy
sprężarek sprężających bez wtrysku oleju. Składają
się one z wypróbowanych podzespołów, na których
konstrukcję wpłynęło prawie 100-letnie doświadczenie KAESER KOMPRESSOREN w projektowaniu
maszyn. Ponadto zapewniają niezawodne i długotrwałe wytwarzanie sprężonego powietrza.

Doświadczenie i jakość gwarantowane przez
KAESER KOMPRESSOREN są szczególnie ważne
w przypadku kosztów inwestycyjnych ponoszonych
przy zakupie sprężarek, względnie kompletnych
systemów wytwarzania i uzdatniania sprężonego
powietrza. Jedynie idealnie dopasowane połączenie efektywności energetycznej, serwisu, obsługi i
holistycznego podejścia do całego systemu, gwarantuje możliwie najniższe koszty przy jak najwyższej
dostępności 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 opartą na szeregu innowacyjnych szczegółów. Między innymi sprężarki sprężające bez wtrysku
oleju KAESER KOMPRESSOREN dostarczane są
w wykonaniu chłodzonym powietrzem aż do 355 kW
mocy napędowej (seria FSG-2).

Przyjazna dla serwisu
W procesie projektowania położono szczególny
nacisk na to, aby urządzenie było przyjazne w obsłudze dla serwisu. Niewielka ilość części eksploatacyjnych i wysoka jakość zastosowanych materiałów
pozwalają uzyskać niższe nakłady serwisowe, jak też
wydłużyć okres eksploatacji. Zastosowanie dużych
drzwi i uchylnych chłodnic to tylko dwa przykłady
przyczyniające się do obniżenia kosztów obsługi.

Rys.: DSG 180-2 D SFC

możliwa redukcja kosztów energii
przy użyciu systemu odzysku ciepła

koszty inwestycyjne sprężarkowni
koszty prac konserwacyjnych
oszczędność energii dzięki zastosowaniu
optymalnych rozwiązań technicznych
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(Zintegrowany osuszacz rotacyjny)

koszty energii elektrycznej
potencjalne oszczędność energii
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Seria DSG-2
Przekonujące rozwiązania

Trwałe i ekonomiczne bloki
sprężające
Sercem każdej sprężającej bez wtrysku oleju
sprężarki śrubowej KAESER KOMPRESSOREN jest
dwustopniowy blok śrubowy. Obok solidnego wykonania i niezawodności gwarantuje on niskie zużycie
energii przez cały okres eksploatacji.

Wirniki wykonane ze stali
chromowej
Wirniki drugiego stopnia wykonane są ze stali chromowej. Pozwala to na wyeliminowanie blokowania się
wirników z uwagi na powstawanie warstwy tlenkowej
na ich powierzchni.
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Trwałe pokrycia
W specjalnym procesie wirniki poddane obróbce
powierzchniowej i fosforowaniu otrzymują równą
powłokę „Ultra Coat“, odporną na temperatury do
300°C. W odróżnieniu od tradycyjnych, powłoka
zastosowana w sprężarkach KAESER KOMPRESSOREN nawet po wieloletniej eksploatacji nie wykazuje
dającego się zmierzyć zużycia.

Chłodzenie bloku
Tam, gdzie ciepło oddawane jest w największej ilości,
a więc w drugim stopniu bloku sprężającego, ciecz
chłodząca ma kontakt z jego obudową. Taki płaszcz
chłodzący zapewnia najlepsze warunki chłodzenia i
podwyższa przez to efektywność sprężania.
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Seria DSG-2
Efektywne systemy napędowe
												 nowoczesne sterowanie

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 gwarantują bezpieczeństwo. Złącze
karty SD ułatwia modernizację oprogramowania.
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Optymalizowane systemy
napędowe
Dopasowanie przetwornicy częstotliwości i silnika
umożliwia uzyskanie wysokiego współczynnika
sprawności w szerokim zakresie pracy oraz minimalizuje drgania urządzenia. Termiczna izolacja szafki
rozdzielczej umożliwia pracę sprężarki przy temperaturach otoczenia do +45°C.

Efektywne silniki klasy IE3

Swobodny dostęp do sprzęgła

Sprężarki serii DSG-2 dostarczane są wyłącznie z silnikami prądu przemiennego klasy premium o współczynniku sprawności IE3. Dla sprężarek w wersji SFC
firma KAESER KOMPRESSOREN stosuje optymalizowane silniki z izolowanymi łożyskami przeznaczone
do pracy z przetwornicą częstotliwości.

Blok sprężarki napędzany jest bez strat przez silnik
elektryczny za pośrednictwem bezobsługowego
sprzęgła. Jest ono łatwo dostępne i możliwe do
wymiany bez demontażu silnika.
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Seria DSG-2
Rozwiązania w szczegółach

Sterowany hydraulicznie zawór
ssący

Tłumik pulsacji bez zastosowania
włókien

Napędzany hydraulicznie zawór ssący sprężających
bez wtrysku oleju sprężarek KAESER KOMPRESSOREN jest odporny na zanieczyszczenia i kondensat. Jest on bezpieczniejszy w działaniu i bardziej
przyjazny dla obsługi niż zawór pneumatyczny.

Rezonator, nowo skonstruowanego tłumika pulsacji,
tłumi niepożądane drgania wydajnie, szerokopasmowo i przy zachowaniu możliwie najniższych
strat ciśnienia. Dzięki usunięciu z konstrukcji
włókniny tłumiącej wyeliminowano dodatkowe źródło
zanieczyszczeń.

Niezawodne odpowietrzanie
zbiornika oleju

Wydajna separacja kondensatu

Filtr umieszczony na odpowietrzeniu zbiornika oleju
przekładniowego pozwala uniknąć niebezpieczeństwa
zassania przez sprężarkę powietrza zawierającego
olej. Jest to kolejne ważne rozwiązanie przyczyniające się do niezawodności i stałej jakości sprężonego
powietrza.
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Dzięki konstrukcji umożliwiającej optymalny
przepływ, nowy separator cyklonowy, umieszczony
za każdą z chłodnic powietrza, niezawodnie oddziela wytrącony kondensat, przy minimalnym spadku
ciśnienia.
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Seria DSG-2
Efektywne systemy chłodzące

Promieniowy wentylator opcjonalnego wymiennika ciepła
za osuszaczem rotacyjnym – i.HOC
Kombinacja chłodnic sprężarki chłodzonej powietrzem DSG-2
Kombinacja chłodnic z wentylatorem promieniowym
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Chłodzenie powietrzne:

Chłodzenie wodne:

Chłodzenie powietrzem oznacza
niższe koszty

Równoległe połączenie
wymienników ciepła

Wersje chłodzone powietrzem wykorzystujące wentylator promieniowy pracują do temperatury otoczenia
+45°C. Po każdym ze stopni (niskiego i wysokiego
ciśnienia) zastosowane są kombinowane chłodnice
złożone z chłodnicy wstępnej wykonanej ze stali
szlachetnej oraz wyjściowej z aluminium.

Stopnie niskiego i wysokiego ciśnienia chłodzonych wodą sprężarek śrubowych bez wtrysku oleju
posiadają własne, połączone równolegle wymienniki
ciepła, zapewniające efektywne jego odprowadzanie.
Takie optymalne chłodzenie polepsza specyficzny
współczynnik poboru mocy sprężarki.

Wentylator postojowy

Optymalne chłodzenie wodne

Równocześnie z wyłączeniem sprężarki chłodzonej
powietrzem, wyłączony zostaje jej duży wentylator
promieniowy. Ciepło zgromadzone wewnątrz jej
obudowy jest bezpiecznie odprowadzone dzięki
energooszczędnemu wentylatorowi postojowemu.

Wersje chłodzone wodą posiadają wysoce efektywny
wymiennik ciepła powietrze-woda. Rury chłodzące,
wykonane z materiału CuNi10Fe, z wewnętrznym
radiatorem o profilu gwiazdy, zapewniają najlepsze odprowadzanie ciepła i tym samym najniższe
temperatury wylotowe przy jednocześnie niskiej
stracie ciśnienia.
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Czysta technika

-20°C
(RFK 3*)

Osuszanie sprężonego powietrza
dla sprężarek bez wtrysku oleju

Osuszacz rotacyjny/
Osuszacz kombinowany

-30°C
Osuszacz rotacyjny
i.HOC

+3°C

Osuszacz kombinowany

(RFK 4*)

Ciśnieniowy punkt
rosy
Osuszacz chłodniczy

–40°C
(RFK 2*)

Adsorber regenerowany na zimno

-70°C
(RFK 1*)

*) RFK = szczątkowa zawartość wilgoci wg. ISO 8573-1(2010)
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Osuszacz chłodniczy

Osuszacz rotacyjny

Osuszacze chłodnicze, także w przypadku sprężarek sprężających bez wtrysku oleju, są doskonałym
rozwiązaniem pod względem efektywności energetycznej i kosztów inwestycyjnych dla ciśnieniowego
punktu rosy do +3°C. Ciśnieniowe punkty rosy
poniżej +3°C są domeną osuszaczy adsorpcyjnych.

Opcjonalny, zintegrowany ze sprężarką śrubową
osuszacz rotacyjny i.HOC umożliwia efektywne i
niezawodne uzyskanie ciśnieniowego punktu rosy do
-30°C. Do regeneracji medium osuszającego służy
gorące sprężone powietrze pobierane zza drugiego
stopnia sprężarki.

Osuszacz kombinowany

Adsorber regenerowany na zimno

Osuszacze HYBRITEC łączą energooszczędną pracę nowoczesnego osuszacza chłodniczego z bardzo
niskimi punktami rosy osuszaczy adsorpcyjnych.
Przy efektywnym działaniu osiągają one ciśnieniowe
punkty rosy do - 40°C.

Osuszacze adsorpcyjne regenerowane na zimno
serii DC firmy KAESER KOMPRESSOREN nawet
w ekstremalnych warunkach uzyskują ciśnieniowe
punkty rosy do -70°C.
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Rys.: Przykładowa stacja sprężonego powietrza KAESER KOMPRESSOREN, rozszerzona o
chłodzoną wodą, sprężarkę śrubową sprężającą bez wtrysku oleju typu DSG 290-2 RD SFC.
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i.HOC
Stabilny ciśnieniowy punkt rosy dzięki
nowoczesnej inżynierii procesowej

Ciśnieniowy punkt rosy (°C)

0

Regeneracja częściowym
strumieniem

-20
-30

Osuszacz i.HOC wykorzystuje do regeneracji 100%
gorącego sprężonego powietrza z drugiego stopnia.
Dlatego jego potencjał odprowadzania wilgoci jest
wyższy niż w przypadku osuszaczy regenerowanych częścią strumienia- szczególnie dla sprężarek
częściowo obciążonych i dla wysokich temperatur
medium chłodzącego.

Regeneracja
pełnym strumieniem

-40
0

Regeneracja pełnym
strumieniem

Regeneracja pełnym strumieniem

Regeneracja
częściowym
strumieniem

-10

10

20

30

40

50

Temperatura medium chłodzącego (°C)

Osuszanie także w warunkach
granicznych
Korzyści wynikające z regeneracji pełnym strumieniem widoczne są przede wszystkim przy wzrastających temperaturach medium chłodzącego. Osuszacze rotacyjne KAESER KOMPRESSOREN osiągają
doskonałe rezultaty, bez konieczności elektrycznego
podgrzewania powietrza regenerującego.

7,2

Krzywa ciśnieniowa dla i.HOC - DSG 290-2 RD 7 bar

bar

7,1
7,0
6,9
6,8
Wlot powietrza
regenerującego

Wlot powietrza regenerującego

Wlot dmuchawy promieniowej

Wylot powietrza regenerującego

Wylot osuszacza rotacyjnego

Separacja kondensatu
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Bezpieczeństwo pracy w każdej
sytuacji
Inteligentne sterowanie osuszacza i.HOC gwarantuje stabilność ciśnieniowego punktu rosy także przy
zmiennych przepływach i przy częściowym obciążeniu sprężarki. Podczas uruchomienia docelowy
punkt rosy jest osiągnięty zaledwie po jednym obrocie
bębna.

Wlot
dmuchawy
promieniowej

Wyjście
i.HOC

Straty ciśnienia? Przeciwnie
Dmuchawa promieniowa umieszczona w dolnej
części osuszacza rotacyjnego wyrównuje zgodnie
z potrzebami straty ciśnienia powstałe w procesie
osuszania. Gwarantuje to najwyższą jakość i stabilny
punkt rosy, a ciśnienie na wyjściu osuszacza jest
wręcz wyższe niż na jego wejściu.
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i.HOC
Precyzja oznacza efektywność
i niskie punkty rosy

Precyzyjny bęben
Żel krzemianowy (medium osuszające) jest umieszczony w precyzyjnie wykonanym bębnie o szczególnie wysokiej tolerancji bicia. Dzięki temu uniknięto
wewnętrznych zakłóceń strumienia suszącego i
wynikających z nich wahań ciśnieniowego punktu
rosy.

Silnik bębna o zmiennej prędkości
obrotowej
W celu optymalnej regeneracji medium osuszającego
obroty bębna dopasowane są do aktualnych parametrów pracy sprężarki. Jest to podstawą niezawodnego uzyskania niskich ciśnieniowych punktów rosy.

Rys.: Przekrój i.HOC
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Wlot powietrza regenerującego

Dmuchawa promieniowa

Solidna i efektywna

Zewnętrzna separacja kondensatu

Bęben

Demister

Wylot powietrza regenerującego

Wylot osuszacza rotacyjnego

Wymiennik ciepła 2 stopnia

Silnik bębna

Separator kondensatu

Czujnik punktu rosy (opcja)

Parametry dopasowanej do przepływu powietrza
dmuchawy promieniowej, umieszczonej w podstawie osuszacza, wyraźnie przewyższają w zakresie
efektywności wymagania rozporządzenia (WE)
327/2011. Uzyskanie maksymalnej dyspozycyjności
zapewniają prawie nie zużywające się smarowane
gazowo uszczelnienia pierścieniowe.

W celu odprowadzenia powstałego w procesie regeneracji kondensatu poza osuszacz, i.HOC wykorzystuje wydajny separator kondensatu umieszczony za
wymiennikiem drugiego stopnia sprężarki. Chroni to
bęben przed szkodliwym wpływem kropelek wody.
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Potencjał odzysku ciepła chłodzonej wodą DSG-2
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Wymiennik ciepła
2 stopnia
Chłodzenie bloku
Chłodnica oleju
chłodzącego
Potencjał
niewykorzystany
Wymiennik ciepła
1 stopnia

System odzysku ciepła
Efektywne wykorzystanie ciepłego
powietrza sprężonego i powietrza
chłodzącego odlotowego
gorące
sprężone powietrze

← 4 - 20 % →
Bezpośrednie wykorzystanie gorącego
sprężonego powietrza
Dzięki zastosowaniu regulacji temperatury KAESER
KOMPRESSOREN można efektywnie wykorzystać gorące
sprężone powietrze do istniejących procesów technologicznych. Jest przy tym możliwa funkcja sterowania podwyższeniem temperatury sprężonego powietrza poprzez
panel SIGMA CONTROL 2.

Potencjał odzysku ciepła sprężarek
ze zintegrowanym osuszaczem rotacyjnym

Adsorpcyjne osuszanie powietrza
Dla sprężarek DSG-2 chłodzonych zarówno powietrzem, jak i wodą gorące sprężone powietrze jest
stosowane do efektywnej regeneracji medium osuszającego osuszaczy i.HOC KAESER KOMPRESSOREN.

do
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2x

95%

i.HOC

Regeneracja częściowym strumieniem

Regeneracja pełnym strumieniem

Potencjał odzysku ciepła z wymiennika 2 stopnia dla
osuszaczy z regeneracją strumieniem częściowym jest z
natury niższy niż przy regeneracji pełnym strumieniem.

Dla sprężarek DSG-2 chłodzonych wodą ze zintegrowanym osuszaczem rotacyjnym istnieje potencjalna
możliwość odzysku 95% ciepła na wymienniku 2 stopnia.

Ogrzewanie pomieszczeń ciepłym
powietrzem odlotowym

Podwójne wykorzystanie ciepłego
powietrza

Dzięki zastosowaniu wentylatorów promieniowych o
wysokim sprężu, ciepło odlotowe sprężarki DSG-2
(w postaci ogrzanego powietrza chłodzącego) można
odprowadzić w prosty sposób kanałem bez wspomagania dodatkowymi wentylatorami kanałowymi do
ogrzewanego pomieszczenia.

W przypadku chłodzonych wodą sprężarek DSG-2
z i.HOC istnieje możliwość wykorzystania gorącego sprężonego powietrza do regeneracji medium
osuszającego, a następnie tego samego sprężonego
powietrza w procesie odzysku ciepła w wymienniku
2 stopnia.
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System odzysku ciepła
Najwyższe oszczędności
												 dzięki odzyskowi ciepła

opcja: pompa

Płaszcz wodny
2 st.

Pierwotny system wodny
Wtórny system wodny
Zawór regulacyjny wody

Chłodnica oleju

Chłodnica spr.
powietrza 1 st.

Chłodnica spr.
powietrza 2 st.

Zawór 6/2- drogowy
Wymiennik ciepła
Zawór zwrotny

Blok

Olej

Bezpieczny odzysk ciepła

Elastycznie wykorzystać ciepło

Rozdzielenie obwodów wodnych: pierwotnego i wtórnego gwarantuje niezawodność oraz bezpieczeństwo
dostarczania sprężonego powietrza przy optymalnym
odzysku ciepła.

Umożliwienie połączenie chłodzenia oleju przekładniowego i chłodzenia płaszcza bloku oferuje maksymalny potencjał odzysku ciepła. Rozłączenie tych
obwodów przy zmniejszającym się poborze ciepła
obniża także specyficzny współczynnik poboru mocy
przez sprężarkę.

Najwyższa dyspozycyjność

Elektroniczne sterowanie
chłodzenia

Przykładowe obliczenia amortyzacyjne
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Temperatura ssania

20°C

Wilgotność względna

30%

Wlot wody chłodzącej (obwód pierwotny)

20°C

Wylot wody chłodzącej (obwód pierwotny)

80°C

Całkowity pobór mocy DSG-180-2 8 bar

142,5 kW

Potencjał odzysku ciepła odniesiony do
całkowitego poboru mocy

87 %

Moc cieplna możliwa do odzysku

124 kW

Czas pracy w roku

2.500 rh

Kilowatogodzina/rok

309 938 kWh

Koszt paliwa

0,04 €/kWh

Roczne oszczędności paliwa

12.398 €

Czas amortyzacji

ok. 1 roku

Gdy w obwodzie pierwotnym prowadzone są prace
konserwacyjne, bezpieczną pracę sprężarki zapewnia opcjonalnie dostępny, pełny obwód wodny
(z pompą, naczyniem wyrównawczym, zaworem
bezpieczeństwa itd.).

W celu zapewnienia bezpieczeństwa sterowanie
SIGMA CONTROL 2 reguluje ilość wody przepływającej w obwodach pierwotnym i wtórnym. W każdym
z nich zastosowano szczelnie zamykany zawór
regulacyjny.
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Schemat systemu odzysku ciepła
DSG-2

Schemat systemu odzysku ciepła
DSG-2 RD
Odzysk ciepła
woda zimna

Odzysk ciepła
woda zimna

Wtórny
obieg wodny
Wtórny
obieg wodny

Wylot
wody
chłodzącej

Wylot
wody
chłodzącej

opcja
Wylot
wody
chłodzącej

Wlot
wody
chłodzącej

Wlot
wody
chłodzącej

Odzysk ciepła
woda
zimna

Odzysk ciepła
woda
zimna

Pierwotny system wodny
(System odzysku
ciepła)

Odzysk ciepła
woda
ciepła

opcja

Odzysk
ciepła
woda ciepła

Wlot wody
chłodzącej

Pierwotny system wodny
(System odzysku ciepła)

Wylot
wody
chłodzącej

Wlot wody
chłodzącej

Silnik

Wymiennik ciepła (woda/woda)

Silnik

Wymiennik ciepła (woda/woda)

Stopień niskiego ciśnienia (stopień 1)

Zawór zwrotny

Stopień niskiego ciśnienia (stopień 1)

Zawór zwrotny

Stopień wysokiego ciśnienia (stopień 2)

Zawór regulacji wody
(sterowany SIGMA CONTROL)

Stopień wysokiego ciśnienia (stopień 2)

Zawór regulacji wody
(sterowany SIGMA CONTROL)

Filtr na ssaniu
Chłodnica po 1 stopniu (powietrze/woda)
Chłodnica po 2 stopniu (powietrze/woda)
Opcjonalnie, dodatkowy wymiennik ciepła
(powietrze/woda)
(wykonanie jako wymiennik płytowy)
Opcjonalne wykonanie z odzyskiem ciepła, możliwe jedynie dla wersji chłodzonej wodą.
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Zbiornik
powietrza

Pompa
Naczynie wyrównawcze
Wentylator wewnętrzny
Separator kondensatu

Filtr na ssaniu
Chłodnica po 1 stopniu (powietrze/woda)
Chłodnica po 2 stopniu (powietrze/woda)
Opcjonalnie, dodatkowy wymiennik ciepła
(powietrze/woda)
(wykonanie jako wymiennik płytowy)

Pompa
Naczynie wyrównawcze
Wentylator wewnętrzny
Separator kondensatu
Osuszacz rotacyjny i.HOC

Opcjonalne wykonanie z odzyskiem ciepła, możliwe jedynie dla wersji chłodzonej wodą.
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Konstrukcja >> DSG-2 RD
Chłodzenie powietrzem

Chłodzenie powietrzem
Filtr/wlot powietrza

Filtr/wlot powietrza

Stopień niskiego ciśnienia (stopień 1 NC)

Stopień niskiego ciśnienia (stopień 1 NC)

Tłumik pulsacji (stopień 1)

Tłumik pulsacji (stopień 1)

Chłodnica 1 stopnia (z chłodnicą wstępną)

Chłodnica 1 stopnia (z chłodnicą wstępną)

Separator kondensatu

Separator kondensatu

Stopień wysokiego ciśnienia (stopień 2 WC)

Stopień wysokiego ciśnienia (stopień 2 WC)

Tłumik pulsacji (stopień 2)

Tłumik pulsacji (stopień 2)

Chłodnica 2 stopnia (z chłodnicą wstępną)

Osuszacz rotacyjny i.HOC

Separator kondensatu

Chłodnica 2 stopnia (z chłodnicą wstępną)

Wylot sprężonego powietrza

Separator kondensatu

Wentylator promieniowy

Wylot sprężonego powietrza

Oddzielny wentylator wewnętrzny sterowany
termicznie (w stanie wyłączenia sprężarki)

Wentylator promieniowy
Chłodnica oleju przekładniowego

Chłodnica oleju przekładniowego

Rys.: Wykonanie standardowe DSG-2 chłodzenie powietrzem

Oddzielny wentylator wewnętrzny sterowany
termicznie (w stanie wyłączenia sprężarki)

Rys.: Standardowe wykonanie DSG-2 RD chłodzonej powietrzem

Chłodzenie wodą

Chłodzenie wodą

Filtr/wlot powietrza

Filtr/wlot powietrza

Stopień niskiego ciśnienia (stopień 1 NC)

Stopień niskiego ciśnienia (stopień 1 NC)

Tłumik pulsacji (stopień 1)

Tłumik pulsacji (stopień 1)

Chłodnica 1 stopnia

Chłodnica 1 stopnia

Separator kondensatu

Separator kondensatu

Stopień wysokiego ciśnienia (stopień 2 WC)

Stopień wysokiego ciśnienia (stopień 2 WC)

Tłumik pulsacji (stopień 2)

Tłumik pulsacji (stopień 2)

Chłodnica 2 stopnia

Osuszacz rotacyjny i.HOC

Separator kondensatu

Chłodnica 2 stopnia

Wylot sprężonego powietrza

Separator kondensatu

Wentylator wewnętrzny

Wylot sprężonego powietrza

Wylot sprężonego powietrza

Wentylator wewnętrzny

Wlot wody chłodzącej

Wylot sprężonego powietrza

Chłodnica oleju przekładniowego

Wlot wody chłodzącej
Chłodnica oleju przekładniowego

Rys.: Wykonanie standardowe DSG-2 chłodzenie wodą
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Rys.: Standardowe wykonanie DSG-2 RD chłodzonej wodą
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Sprężarka
Sprężarka śrubowa sprężająca bez
wtrysku oleju ze sprężaniem 2 stopniowym; z separacją kondensatu, spustem kondensatu i tłumikami pulsacji
po obu stopniach; napełniona olejem
przekładniowym; gotowa do pracy,
całkowicie automatyczna, wyciszona.

Blok sprężarki
2 stopniowy, śrubowy, sprężający bez
wtrysku oleju ze zintegrowaną przekładnią i zbiornikiem oleju przekładniowego; wirniki z trwałym pokryciem; 2
stopień z wirnikami ze stali szlachetnej
i płaszczem chłodzącym.
Napęd: precyzyjna przekładnia zgodna
z Agma Q13/DIN klasa 5 z ukośnie
uzębionymi kołami walcowymi.

Wykonanie chłodzone powietrzem:
do 200 kW, pięć chłodnic; z tego po
dwie w pakietach chłodzenia sprężonego powietrza złożonych z chłodnicy
rurowej ze stali szlachetnej i chłodnicy
aluminiowej; jedna chłodnica oleju
przekładniowego.
Wykonanie chłodzone wodą:
do 200 kW, dwa wymienniki rurowe
złożone z pokrywanego płaszcza stalowego i rur ze stali CuNi10Fe; jedna
chłodnica oleju przekładniowego.

Elementy instalacji
elektrycznej
Szafka sterownicza IP 54; wentylacja
szafki sterowniczej, automatyczny
układ rozruchowy trójkąt-gwiazda; zabezpieczenie, transformator sterujący.

Silnik

SIGMA CONTROL 2

Silnik klasy premium (IE3), wysokiej
jakości; klasa ochronna IP 55, czujniki
temperatury Pt100 w uzwojeniach stojana; stały pomiar i nadzór temperatury
uzwojeń.

Wyświetlacz alfanumeryczny, dostępne
30 języków; miękkie przyciski z piktogramami; 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: Ethernet; dodatkowe, opcjonalne moduły
komunikacyjne: Profibus DP, Modbus,
Profinet i Devicenet.

Chłodzenie
Wersje: chłodzona wodą lub powietrzem; wentylator promieniowy z
oddzielnym silnikiem; wylot powietrza
chłodzącego do góry

Wyposażenie >> DSG-2 RD
Opcje:
Przyłącze gorącego powietrza
Przyłącze DN 80 na tłumiku pulsacji 2
stopnia; bezpośrednie wykorzystanie
gorącego powietrza np. dla osuszacza DHC lub jako gorące powietrze
procesowe.

Regulacja temperatury powietrza KAESER KOMPRESSOREN
Przepustnica wysokotemperaturowa,
wyrób wysokiej jakości, regulacja
temperatury sprężonego powietrza za
tłumikiem pulsacji stopnia 2. Stopień
powyżej SIGMA CONTROL 2.

Przykręcane stopy maszyny
Stopy maszyny przykręcane do
podłoża.

Tłumik otworu ssącego
Wykonanie chłodzone powietrzem:
osłona wyciszająca przed
wymiennikami ciepła.

Maty filtracyjne powietrza
chłodzącego
Wykonanie chłodzone powietrzem:
maty filtracyjne na ssaniu sprężarki
redukują zanieczyszczenie zewnętrznych powierzchni wymienników ciepła
oraz filtra ssania.

System odzysku ciepła
Wykonanie chłodzone wodą:
do wyboru zintegrowany system
odzysku ciepła; podłączony równolegle rurowy wymiennik ciepła; system
bezpieczeństwa chłodzenia; pompa
bezpieczeństwa; naczynie wyrównawcze; regulacyjne zawory wody.

Dodatkowy wymiennik ciepła za
chłodnicą 2 stopnia

Rys.: Tłumik pulsacji
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Sprężarka
Sprężarka śrubowa sprężająca bez
wtrysku oleju ze sprężaniem dwustopniowym; z separacją kondensatu, ze
zintegrowanym osuszaczem rotacyjnym; spustem kondensatu i tłumikiem
pulsacji po obu stopniach; napełniona
olejem przekładniowym, z filtrem oleju,
gotowa do pracy, całkowicie automatyczna, wyciszona.
Blok, silnik, chłodzenie, podzespoły
elektryczne i SIGMA CONTROL 2 tak
jak w poniższym opisie wyposażenia
DSG-2.

i.HOC
Zintegrowany osuszacz rotacyjny;
medium osuszające, żel krzemionkowy
trwale umieszczony w precyzyjnie wykonanym bębnie o osiowym przepływie; napęd bębna; silnik z przekładnią
ślimakową; klasa ochronna IP55;
zintegrowana dmuchawa promieniowa; specjalny silnik zmiennoobrotowy,
klasa ochronna IP55; wytrzymałe,
smarowane gazowo uszczelnienia
pierścieniowe wału silnika dmuchawy.

Rys.: DSG-2 RD A z wymiennikiem ciepła za osuszaczem rotacyjnym

Opcje:
Wymiennik ciepła
za osuszaczem rotacyjnym
Wykonanie chłodzone powietrzem:
wykonany jako wymiennik ciepła
w formie aluminiowego bloku z wentylatorem promieniowym; redukuje temp.
wylotową sprężonego powietrza ze
sprężarki.
Wykonanie chłodzone wodą:
wykonany jako wymiennik ciepła
redukuje temp. wylotową sprężonego
powietrza ze sprężarki.

Czujnik punktu rosy
Czujnik punktu rosy, wyrób wysokiej
jakości; dane przetwarzane przez
SIGMA CONTROL 2, klasa bezpieczeństwa IP65.

Przykręcane stopy maszyny

System odzysku ciepła

Stopy maszyny przykręcane do
podłoża.

Wykonanie chłodzone wodą:
wymienniki rurowe podłączone
równolegle; wymiennik ciepła (woda/
woda); pompa; naczynie wyrównawcze; zawory regulacyjne wody.

Tłumik na ssaniu
Wykonanie chłodzone wodą:
osłona wyciszająca przed
wymiennikami ciepła.

Maty filtracyjne powietrza
chłodzącego
Wykonanie chłodzone powietrzem:
maty filtracyjne na ssaniu sprężarki
redukują zanieczyszczenie zewnętrznych powierzchni wymienników ciepła
oraz filtra ssania.

Dodatkowy wymiennik ciepła
za chłodnicą 2 stopnia.
Wykonanie chłodzone wodą:
wykonanie z wymiennikami płytowymi; redukuje temperaturę wlotową
sprężonego powietrza do sektora
suszącego osuszacza rotacyjnego.

Wykonanie chłodzone wodą:
wykonanie z wymiennikami płytowymi;
redukuje temperaturę wlotową sprężonego powietrza do sektora suszącego
osuszacza rotacyjnego.
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Dane techniczne >> DSG-2 RD

Chłodzenie powietrzne/wodne

Wykonania chłodzone wodą/powietrzem z osuszczem rotacyjnym

Motormoc
nennznamioleistung
nowa
silnika

Übernaddruck
ciśnienie

kW

DSG 180-2

110

DSG 220-2

132

DSG 260-2

160

DSG 290-2

200

Liefermenge
wydajność
Gesamtanlage
bei
urządzenia przy
Betriebsüberdruck
max. nadciśnieniu 1)

Abmessungen
wymiary
x T xxHwys.
dł. xBszer.

Schallpoziom
druckhałasu
(mit
(zpegel
kanałem)
2
) 2)
Kanal)

Masse
ciężar

Liefermenge
wydajność
Gesamtanlage
bei
urządzenia przy
max.nadciśnieniu
Überdruck 1)1)
max.

Abmessungen
wymiary
x T xxHwys.
dł. xBszer.

Schallpoziom
druckhałasu
(mit
(zpegel
kanałem)
2
) 2)
Kanal)

Masse
ciężar

bar

m³/min

mm

dB(A)

kg

m³/min

mm

dB(A)

kg

4
6
8
10
4
6
8
10
4
6
8
10
4
6
8
10

18,5
16,2
13,2
13,1
21,7
19,2
18,4
16,1
26,2
23,0
21,6
19,1
28,6
26,1
26,0
22,9

3435 x 1750 x 2060

69

3100

3435 x 1750 x 2060

70

3435 x 1750 x 2060

6
8
10

28,6
28,5
26,0

3435 x 1750 x 2385

76

3400

3435 x 1750 x 2385

77

3550

3435 x 1750 x 2385

77

3700

3435 x 1750 x 2385

78

3850

3435 x 1750 x 2385

80

4000

18,5
16,2
13,2
13,1
21,7
19,2
18,4
16,1
26,2
23,0
21,6
19,1
28,6
26,1
26,0
22,9
28,6
28,5
26,0

Motormoc
nennznamioleistung
nowa
silnika

Übernaddruck
ciśnienie

kW
DSG 180-2 SFC

Ausführung
luftgekühlt
wersja
chłodzona
powietrzem
Schallpoziom
druckhałasu
(mit
(zpegel
kanałem)
2
) 2)
Kanal)

Masse
ciężar

bar

m³/min

mm

dB(A)

110

4
6
8
10

8,6 - 22,5
9,5 - 20,8
8,5 - 18,6
9,5 - 16,4

3435 x 1750 x 2385

DSG 220-2 SFC

132

4
6
8
10

7,8 - 22,5
8,7 - 22,5
9,5 - 21,8
10,0 - 19,5

DSG 260-2 SFC

160

4
6
8
10

DSG 290-2 SFC

200

4
6
8
10

Liefermenge
wydajność
Gesamtanlage
bei
urządzenia przy
max.nadciśnieniu
Überdruck 1)1)
max.

Abmessungen
wymiary
x T xxHwys.
dł. xBszer.

dB(A)

kg

m³/min

mm

DruckSchallciśn.
poziom
taudruckpkt.
hałasu
punkt
(mit
rosy 33)) (zpegel
kanałem)
2
) 2)
Kanal)

mm

DSG 140-2
RD

90

6
8
10

16,2
13,2
13,1

4270 x 1750 x 2385

-26
-34
-36

76

4500

16,2
13,2
13,1

4270 x 1750 x 2060

3250

DSG 180-2
RD

110

6
8
10

19,2
18,4
16,1

4270 x 1750 x 2385

-26
-33
-36

77

4650

19,2
18,4
16,1

71

3400

DSG 220-2
RD

132

6
8
10

23,0
21,6
19,1

4270 x 1750 x 2385

-25
-32
-35

77

4800

3435 x 1750 x 2060

74

3550

DSG 260-2
RD

160

6
8
10

26,1
26,0
22,9

4270 x 1750 x 2385

-24
-31
-34

78

3435 x 1750 x 2060

75

3700

DSG 290-2
RD

200

6
8
10

28,6
28,5
26,0

4270 x 1750 x 2385

-23
-30
-33

80

Masse
ciężar

dB(A)

kg

-23
-32
-36

69

4200

4270 x 1750 x 2060

-24
-33
-36

70

4350

23,0
21,6
19,1

4270 x 1750 x 2060

-24
-33
-36

71

4500

4950

26,1
26,0
22,9

4270 x 1750 x 2060

-24
-32
-36

74

4650

5100

28,6
28,5
26,0

4270 x 1750 x 2060

-23
-32
-36

75

4800

Modell
model

Liefermenge
wydajność
Gesamtanlage
bei
urządzenia przy
max.nadciśnieniu
Überdruck 1)1)
max.

Abmessungen
wymiary
x T xxHwys.
dł. xBszer.

Schallpoziom
druckhałasu
(mit
(zpegel
kanałem)
2
) 2)
Kanal)

Masse
ciężar

kg

m³/min

mm

dB(A)

kg

78

4150

8,6 - 22,5
9,5 - 20,8
8,5 - 18,6
9,5 - 16,4

3435 x 1750 x 2060

71

3850

3435 x 1750 x 2385

78

4300

7,8 - 22,5
8,7 - 22,5
9,5 - 21,8
10,0 - 19,5

3435 x 1750 x 2060

72

8,6 - 27,7
9,4 - 27,7
9,6 - 25,4
10,3 - 23,3

3435 x 1750 x 2385

79

4450

8,6 - 27,7
9,4 - 27,7
9,6 - 25,4
10,3 - 23,3

3435 x 1750 x 2060

9,1 - 30,1
10,3 - 30,0
11,5 - 30,0
12,7 - 28,2

3435 x 1750 x 2385

81

4600

9,1 - 30,1
10,3 - 30,0
11,5 - 30,0
12,7 - 28,2

3435 x 1750 x 2060

Motormoc
Übernadnenn- ciśnienie
znamiodruck
leistung
nowa
silnika

Ausführung
luftgekühlt
wersja
chłodzona
powietrzem
Liefermenge
wydajność
Gesamtanlage
bei
urządzenia przy
Betriebsüberdruck
max. nadciśnieniu 1)

Abmessungen
wymiary
x T xxHwys.
dł. xBszer.

Ausführung
wassergekühlt
wersja chłodzona
wodą
Masse
ciężar

Liefermenge
wydajność
Gesamtanlage
bei
urządzenia przy
max.nadciśnieniu
Überdruck 1)1)
max.

dB(A)

kg

m³/min

DruckSchallciśn.
poziom
taudruckpkt.
hałasu
punkt
(mit
rosy (zpegel
kanałem)
2
) 2)
Kanal)

Abmessungen
wymiary
x T xxHwys.
dł. xBszer.

DruckSchallciśn.
poziom
taudruckpkt.
hałasu
33
punkt
(mit
rosy )) (zpegel
kanałem)
2
) 2)
Kanal)

kW

bar

m³/min

mm

mm

DSG 180-2
RD SFC

110

6
8
10

9,5 - 20,8
8,5 - 18,6
9,5 - 16,4

4270 x 1750 x 2385

-26
-33
-36

78

5250

9,5 - 20,8
8,5 - 18,6
9,5 - 16,4

4270 x 1750 x 2060

4000

DSG 220-2
RD SFC

132

6
8
10

8,7 - 22,5
9,5 - 21,8
10,0 - 19,5

4270 x 1750 x 2385

-25
-32
-35

78

5400

8,7 - 22,5
9,5 - 21,8
10,0 - 19,5

75

4150

DSG 260-2
RD SFC

160

6
8
10

9,4 - 27,7
9,6 - 25,4
10,3 - 23,3

4270 x 1750 x 2385

-24
-31
-34

79

5550

76

4300

DSG 290-2
RD SFC

200

6
8
10

10,3 - 30,0
11,5 - 30,0
12,7 - 28,2

4270 x 1750 x 2385

-23
-30
-33

81

5700

Masse
ciężar

dB(A)

kg

-24
-32
-36

71

4950

4270 x 1750 x 2060

-24
-32
-36

72

5100

9,4 - 27,7
9,6 - 25,4
10,3 - 23,3

4270 x 1750 x 2060

-24
-32
-36

75

5250

10,3 - 30,0
11,5 - 30,0
12,7 - 28,2

4270 x 1750 x 2060

-24
-32
-36

76

5400

Wymiary

5

343

1750

5

343

Standard (chłodzenie powietrzem)

1750

5

343

) Wydajność sprężarki na króćcu wylotowym wg ISO 1217:2009, zał. C: ciśnienie na ssaniu 1 bar (abs), temp powietrza chłodzącego i zasysanego 20 °C
) Poziom głośności wg. ISO 2151 i normy podstawowej ISO 9614-2, tolerancja: ± 3 dB(A)

2385

SFC (chłodzenie wodą)

2060

SFC (chłodzenie powietrzem)

2385

Standard (chłodzenie wodą)

2060

2385

30

Masse
ciężar

Druckciśn.
Schallpoziom
taupkt.
druckhałasu
punkt
rosy (zpegel
(mit
kanałem)
2
) 2)
Kanal)

m³/min

Ausführung
wassergekühlt
wersja chłodzona
wodą

Abmessungen
wymiary
x T xxHwys.
dł. xBszer.

Standard (chłodzenie powietrzem)

2

wymiary
Abmessungen
dł. xBszer.
x T xxHwys.

bar

Wymiary

1

Liefermenge
wydajność
Gesamtanlage
bei
urządzenia przy
Betriebsüberdruck
nadciśnieniu robo-1)
czym 1)

Ausführung
wassergekühlt
wersja chłodzona
wodą

Wykonania SFC z osuszaczem rotacyjnym i z napędem o zmiennej prędkości obrotowej

Liefermenge
wydajność
Gesamtanlage
bei
urządzenia przy
Betriebsüberdruck
max. nadciśnieniu 1)

1750

Ausführung
luftgekühlt
wersja
chłodzona
powietrzem

kW

Wykonanie SFC z napędem o zmiennej prędkości obrotowej
Modell
model

Motormoc
Übernadnenn- ciśnienie
znamiodruck
leistung
nowa
silnika

1750

5

343

Standard (chłodzenie wodą)

1750

0

427

SFC (chłodzenie powietrzem)

1750

0

427

SFC (chłodzenie wodą)

2060

90

Modell
model

Ausführung
wassergekühlt
wersja chłodzona
wodą

2385

DSG 140-2

Ausführung
luftgekühlt
wersja
chłodzona
powietrzem

2060

Modell
model

1750

0

427

1750

0

427

) Wydajność sprężarki na króćcu wylotowym wg ISO 1217:2009, zał. C: ciśnienie na ssaniu 1 bar (abs), temp powietrza chłodzącego i zasysanego 20 °C
) Poziom głośności wg. ISO 2151 i normy podstawowej ISO 9614-2, tolerancja: ± 3 dB(A)
3
) Ciśnieniowy punkt rosy przy ciśnieniu zasysania 1 bar(abs); temp powietrza chłodzącego i zasysanego 20 °C; wilgotność względna 60%, wylotowa temp. wody chłodzącej 30 °C
1
2

Wykonania 11 bar na zapytanie.

Wykonania 11 bar i 5 bar na zapytanie.

Zastrzega się możliwość zmian!

Zastrzega się możliwość zmian!
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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 firmy 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.

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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Wykwalifikowana, także połączona siecią informatyczną, organizacja serwisowa KAESER KOMPRESSOREN gwarantuje najlepszy dostęp
do wszystkich produktów firmy.

