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Suchoběžné
šroubové kompresory
dvoustupňové, dodávané množství až 51 m3/min, tlak 4, 6, 8 a 10 barů
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Suchoběžné šroubové kompresory
v osvědčené kvalitě KAESER
Nová dimenze suchého stlačování vzduchu
Dvoustupňové suchoběžné šroubové kompresory KAESER pro uživatele, kteří tento princip stlačování vzduchu vyžadují, přesvědčí nejen svou promyšlenou konstrukcí, ale rovněž mnoha inovačními řešeními detailů.
A to v příslovečné kvalitě KAESER.

Trvale spolehlivé

Sériově dodávaná hospodárnost

Stlačený vzduch musí být jednoduše k dispozici
vždy, když je ho třeba. Aby tomu tak také po mnoho
let bylo, jsou suchoběžné šroubové kompresory KAESER konstruovány obzvlášť robustně. Jsou složeny
z ověřených součástí, v jejichž konstrukci se odráží
již téměř celé století zkušeností společnosti KAESER
KOMPRESSOREN v oboru konstrukce strojních
zařízení. Tím je zaručena dlouhodobá dostupnost
stlačeného vzduchu.

Při uvážení o všech rozhodujících celkových nákladech na investiční majetek, jako jsou kompresory
či kompletní systémy rozvodu stlačeného vzduchu,
se kvalita a odbornost společnosti KAESER vždy
vyplatí. Vždyť nakonec pouze dokonale vzájemně
sladěná souhra energetické účinnosti, oprav/údržby
a uceleného pohledu na celkový systém rozvodu
stlačeného vzduchu je zárukou nejnižších možných
nákladů na stlačený vzduch při nejvyšším možném
stupni jeho dostupnosti.

Osvědčené a inovativní
Kolem dvoustupňového suchoběžného šroubového kompresorového bloku vytvořili konstruktéři
společnosti KAESER zařízení, které nabízí mnohé
inovativní detaily. Suchoběžné šroubové kompresory
KAESER je tak možné dodat až do výkonu pohonu
355 kW jako vzduchem chlazené.

Snadný servis
Od samého počátku stál aspekt snadného servisu
jako ústřední požadavek při vývoji. Méně opotřebitelných dílů a kvalitní materiály přispívají k nižším požadavkům na servis a současně k dosahování delších
intervalů údržby a delší životnosti. Dobrý přístup díky
dostatečnému prostoru a vyklápěcí chladič představují pouze dva detaily, které přispívají ke snížení
nároků na servis.

Možná úspora nákladů
pomocí rekuperace tepla

Investice do stanice se stlačeným vzduchem

Obr.: FSG 420-2 SFC chlazený vodou

Podíl nákladů na údržbu
Úspora nákladů na energii
díky technické optimalizaci
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Podíl nákladů na energii
Možný potenciál úspory nákladů na energii
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Technika, která jednoduše přesvědčí
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Osvědčené kompresorové bloky

Dlouhodobá povrchová úprava

Srdcem každého suchoběžného šroubového kompresoru KAESER je jeho celosvětově osvědčený
dvoustupňový šroubový kompresorový blok. Díky
robustnímu provedení a své spolehlivosti umožňuje
maximální úspornost v průběhu celého životního
cyklu.

Pískované a fosfátované rotory mají pomocí speciálního postupu „Ultra Coat“ inovativní povrchovou
úpravu tepelně odolnou až do 300 °C, která na rozdíl
od běžných úprav ani po mnohaletém používání
nevykazuje téměř žádná měřitelná opotřebení.

Rotory z chromové oceli

Volně přístupná spojka

Rotory druhého stupně jsou vyrobeny z ušlechtilé
oceli. Tím je vyloučena koroze nebo dokonce mechanické sevření či blokování kvůli zoxidované vrstvě na
rotorech.

Elektromotor přímo pohání kompresorový blok bez
jmenovitých přenosových ztrát přes bezúdržbovou
spojku, která je snadno přístupná a lze ji případně
vyměnit i bez demontáže motoru.
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Stlačování vzduchu za
sucha
Spolehlivé a bezpečné –
i za extrémních podmínek

Řízení SIGMA CONTROL 2
Řízení SIGMA CONTROL 2 umožňuje efektivní řízení
a kontrolu provozu kompresorů. Displej a čtečka RFID
zjednodušují efektivní komunikaci a bezpečnost.
Variabilní rozhraní nabízejí vysokou flexibilitu. Zdířka
na paměťové karty SD usnadňuje aktualizace.
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Chlazení vzduchem snižuje
provozní náklady
Vzduchem chlazené verze pracují spolehlivě při okolních
teplotách až +45 °C. Nízkotlaké a vysokotlaké stupně
mají vždy vlastní kombinované chladiče z ušlechtilé oceli
a hliníku (DSG-2, FSG-2). K tomu jsou zařízení vybavena
vždy po jednom chladiči převodového oleje.

Účinné chlazení stlačeného
vzduchu

Dodatečné odvětrání vnitřních
prostor

Radiální ventilátor tiše a účinně nasává studený okolní vzduch přes chladiče stlačeného vzduchu. Jeho
síla je dostatečná i pro připojení delších výstupních
vzduchových kanálů. Ve srovnání s axiálními ventilátory dosahuje značné úspory energie.

Tento ventilátor dobíhá po vypnutí zařízení v závislosti na teplotě. Spolehlivě odvádí vznikající odpadní
teplo z vnitřních prostor zařízení.
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Suchoběžné šroubové
kompresory KAESER
Důmyslná řešení podrobně

pending
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Hydraulicky ovládaný sací ventil

Bezvláknový tlumič pulzací

Hydraulicky ovládaný sací ventil suchoběžných
šroubových kompresorů KAESER je nenáchylný vůči
působení nečistot a kondenzátu. Je bezpečnější z
hlediska provozu a šetrnější vůči životnímu prostředí
než pneumatické ventily.

Rezonátor nově vyvinutého tlumiče pulzací tlumí
účinně s širokopásmovým působením a nejnižší
možnou ztrátou tlaku nežádoucí kmitání a díky své
bezvláknové konstrukci spolehlivě zabraňuje zanesení soustavy.

Spolehlivé odvětrání olejové nádrže

Vysoce účinný cyklónový odlučovač

Mikrofiltr na odvětrání nádrže provozního oleje zabraňuje nasávání vzduchu s obsahem oleje. To je další
důležitý detail přispívající ke spolehlivému a trvalému
zachování kvality stlačeného vzduchu.

Nově vyvinutý cyklónový odlučovač odebírá velké
množství kondenzátu ze stlačeného vzduchu. To
značně snižuje zatížení zařízení pro úpravu stlačeného vzduchu zapojených za šroubovým kompresorem
a snižuje spotřebu energie.
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Šetřit energii v systému
Účinné pohonné a chladící
systémy, volitelné chlazení vodou

Paralelní výměníky

Optimalizované vodní chlazení

Nízkotlaký a vysokotlaký stupeň suchoběžných
šroubových kompresorů KAESER má každý vlastní
paralelně uspořádané výměníky pro lepší odvod
tepla. Toto optimalizované chlazení zlepšuje hodnotu
specifického příkonu.

Modely chlazené vodou mají vysoce efektivní
výměníky vzduch-voda. Chladicí trubky CuNi10Fe s
vnitřním hvězdicovým průřezem zajišťují ideální přenos tepla a tím i nejnižší možné teploty výstupního
stlačeného vzduchu při nízkých ztrátách tlaku.

Hnací motory IE3 s vysokou
účinností

Chlazený plášť šroubového bloku

Od 1. ledna 2015 jsou v rámci EU v rozmezí výkonu 7,5 až 375 kW přípustné pouze točivé motory s
vysokou třídou účinnosti IE3 (Premium Efficiency).
Všechny suchoběžné šroubové kompresory KAESER
jsou již nyní dodávány s touto specifikací.
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Tam, kde je pořádné „horko“, totiž ve druhém stupni
komprese, protéká chladicí prostředek přímo stěnami
pláště bloku. Toto „plášťové chlazení“ zabezpečuje
nejlepší možné odvádění tepla a zvyšuje tím účinnost.
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HYBRITEC
Inteligentní kombinace pro
účinné a bezpečné sušení
stlačeného vzduchu
Stlačený vzduch pro většinu průmyslových využití
musí být suchý, aby se vyloučila kondenzace vody v
rozvodných sítích a přímo v daných aplikacích.
Jako rosný bod se označuje teplota, při které je
stlačený vzduch právě nasycen vodou tak, že při
konstantním tlaku vede jakékoli další snížení teploty
ke kondenzaci. Příslušného požadovaného rosného
bodu je třeba dosáhnout s nejnižším možným výdajem energie.
Až do hodnoty rosného bodu +3 °C jsou prvotní volbou kondenzační sušičky. Pro hodnoty rosného bodu
pod +3 °C jsou využívány např. adorpční sušičky.
Ty nicméně potřebují výrazně více energie.

Na základě nově vyvinutých kombinovaných sušicích
zařízení HYBRITEC nyní společnost KAESER KOMPRESSOREN nabízí technicky brilantní, mnohostranné a energeticky efektivní řešení pro rosné body do
-40 °C, které se vyplatí už při objemových proudech
od 12 m³/min.
Sušící zařízení HYBRITEC není zařízením vyráběným na zakázku, ale jedná se o sériový výrobek společnosti KAESER a lze jej individuálně a optimálně
konfigurovat pro prakticky jakýkoli případ použití. To
je výhodné z hlediska nákladů a poskytuje to jistotu
vhodného použití.

c e lý

12

ch“ 16 hodin

Automatické přepínání času
letní-zimní

Dlouhá životnost sušicího
prostředku

Přepínání sušicích zařízení Hybritec z provozu s
protimrazovou ochranou a kondenzační a adsorpční
sušičkou na provoz výhradně s kondenzační sušičkou v teplém období roku se volitelně provádí samočinně prostřednictvím řízení termostatem.

Předběžně vysušený vstupní vzduch na hodnotu
rosného bodu +3 °C zatěžuje sušící prostředek v
adsorpční části mnohem méně než neupravený stlačený vzduch, a tak lze dosahovat životnosti adsorpčního činidla až do deseti let, čímž se snižují náklady
na údržbu.
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Suchoběžné šroubové
kompresory KAESER
Volitelně s řízením otáček (SFC)

V kondici pro vysoké teploty
Velkoryse dimenzovaný frekvenční měnič a účinné chlazení jeho odděleného rozvaděče umožňují
bezproblémové nasazení kompresorů KAESER s
regulací otáček i při okolních teplotách až do +45 °C.

Frekvenční měnič od společnosti
Siemens
Všechny šroubové kompresory KAESER s regulací otáček jsou vybaveny osvědčenými a účinnými
frekvenčními měniči Siemens. Elektromagnetická
kompatibilita (EMC) celého zařízení je testována a
certifikována.
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Přesná analýza spotřeby
stlačeného vzduchu

Obr.: FSG 420-2 SFC
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Analýza spotřeby stlačeného vzduchu (ADA) poskytuje faktické údaje k optimalizaci systémů stlačeného
vzduchu. Z toho lze s využitím „Systému na úsporu
energie KAESER“ (KESS) vyvinout nejhospodárnější
systém dodávky stlačeného vzduchu sestávající z
více alternativ pro jakékoli konkrétní požadavky.

Na míru
V rámci individuálně konfigurovaných stanic pro úpravu stlačeného vzduchu zaručuje použití kompresorů
KAESER s regulací otáček ve spojení se zařízeními
s pevnými otáčkami pod společným řízením 3D
SIGMA AIR MANAGER nejvyšší možnou účinnost
využití energie.
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Schéma průtoku systémem rekuperace
tepla (SRT)
Rekuperace tepla
studená voda

Nejvyšší možné úspory
díky rekuperaci energie

Sekundární
vodní systém
(bezpečnostní chladící
systém)

Výstup
chladící
vody
Vstup
chladící
vody
Rekuperace tepla
studená
voda
Primární vodní systém
(systém zpětného získávání
tepla)

Rekuperace tepla
teplá
voda

Volitelně
Výstup
chladící
vody

Stlačený
vzduch

Vstup
chladící
vody

Hnací motor

Bezpečnostní chladící systém (voda/voda)

Stupeň nízkého tlaku (1. stupeň)

Zpětný ventil

Stupeň vysokého tlaku (2. stupeň)

Vodní regulační ventil
(řízený systémem SIGMA CONTROL)

Filtr sání
Mezichladič po 1. stupni (vzduch/voda)
Koncový chladič po 2. stupni (vzduch/voda)
Volitelný, externí koncový chladič (vzduch/voda)
(provedení jako deskový nebo trubkový tepelný výměník)

Bezpečnostní čerpadlo
Expanzní nádoba
Ventilátor vnitřního prostoru
Cyklónový odlučovač

Bezpečný provoz ve všech
případech
Nezávisle na využití (odpadní) tepelné energie
zajišťuje sériově montované bezpečnostní čerpadlo
společně s vyrovnávací nádobou vždy vynikající
provozní bezpečnost.

až do

+90 °C
teplá voda

Teplá voda až +90 °C
Rekuperovanou tepelnou energii lze využít mnoha
způsoby. Při přípravě teplé vody je možné provádět
variabilní regulaci teploty, uzpůsobenou podle potřeby,
až do teploty +90 °C.

Elektronicky řízené chlazení
Pro nejvyšší bezpečnost provozu se teplota vody řídí
elektronicky pomocí řídicí jednotky kompresoru SIGMA CONTROL. Tím teplota zůstává v úzkých mezích
– což zlepšuje i specifický výkon zařízení.

až do

96%

energie

Vše hovoří pro využívání odpadního
tepla
Kompresor přeměňuje jemu přiváděnou elektrickou
hnací energii ze 100 % na tepelnou energii. Z toho je
k dispozici pro zpětnou rekuperaci tepla až do 96 %.

Volitelné provedení s rekuperací tepla; možné pouze u chlazení vodou
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Vybavení

Konstrukce

Celé zařízení

Chlazení

Suchoběžný šroubový kompresor s
dvoustupňovou kompresí; s odlučovačem a odváděčem kondenzátu,
tlumičem pulzací podle obou stupňů,
provozuschopný, plně automatický, se
zvukovou izolací.

Volitelně chlazení vzduchem nebo
vodou; radiální ventilátor se samostatným hnacím motorem; odvětrávání
nahoru.

Blok kompresoru
Dvoustupňový suchoběžný šroubový
kompresor s integrovanou převodovkou a sběrnou nádobou na provozní
olej; rotory s trvanlivým povrstvením;
2. stupeň s rotory z ušlechtilé oceli a
plášťovým chlazením.
Pohon
Precizní převodovka v souladu s Agma
Q13/DIN třídy 5 se šikmo ozubeným
soukolím.

Hnací motor

pelný výkon závislý na teplotě chladící
vody, výchozí teploty a vlhkosti.

Skříňový rozvaděč IP 54; větrání
skříňového rozvaděče, automatická
stykačová kombinace hvězda-trojúhelník; přetěžovací relé, řídící transformátor.

Provedení s chlazením vzduchem
Až 355 kW (SFC), pět chladičů;
z toho dvě sady chladičů pro stlačený
vzduch sestávající vždy z chladičů
z trubek z ušlechtilé oceli a jednoho
hliníkového chladiče; jeden chladič
pro provozní olej; CSG-2 se čtyřmi
chladiči.

Vzduchový filtr/přívod vzduchu
Stupeň nízkého tlaku (1. stupeň, NT)
Tlumič pulzací (1. stupeň)
Mezichladič (s předchladičem)

SIGMA CONTROL 2

Odlučovač kondenzátu

LED v barvách semaforu k signalizaci provozního stavu, textový displej,
volitelně 30 jazyků, piktogramová
tlačítka Soft-Touch, plně automatizovaný dohled a regulace, sériově volitelné
řízení Dual, Quadro, Vario, Dynamic.
Rozhraní: ethernet, doplňkově volitelné
komunikační moduly pro: Profibus DP,
Modbus, Profinet a Devicenet. Port pro
paměťovou kartu SD k záznamu dat
a aktualizací. Čtečka RFID, webový
server.

Provedení s chlazením vodou
Až 355 kW, dva chladiče stlačeného
vzduchu, jeden chladič převodového
oleje.

Zpětné získávání tepla
(volitelně)

Hnací motor Premium Efficiency (IE3),
kvalitní výrobek, krytí IP 55, teplotní snímač Pt100 ve vinutí statoru,
soustavné měření a sledování teploty
motorového vinutí.

Chlazení vzduchem

Elektrické komponenty

zapojený trubkový výměník tepla,
bezpečnostní chladicí systém, bezpečnostní čerpadlo, expanzní nádoba,
vodní regulační ventily, využitelný te-

Stupeň vysokého tlaku (2. stupeň, VT)
Tlumič pulzací (2. stupeň)
Dochlazovač (s předchladičem)
Odlučovač kondenzátu
Vývod stlačeného vzduchu
Radiální ventilátor
Oddělený ventilátor vnitřních prostor
řízený podle teploty
(při odstavení zařízení)
Chladič provozního oleje

Standardní provedení FSG-2

Pohledy

Vodní chlazení

Standard (chlazený vzduchem)

Standard (chlazený vodou)

SFC (chlazený vzduchem)

SFC (chlazený vodou)

Vzduchový filtr/přívod vzduchu

CSG-2

Stupeň nízkého tlaku (1. stupeň, NT)

1660

5

235

1660

5

235

1995

2145

1965

2145

Tlumič pulzací (1. stupeň)

1660

5

235

Mezistupňový chladič
1660

Odlučovač kondenzátu

5

235

Stupeň vysokého tlaku (2. stupeň, VT)

DSG-2

Tlumič pulzací (2. stupeň)

Odlučovač kondenzátu

2060

2385

2060

2385

Chladič

Vývod stlačeného vzduchu
1750

5

343

1750

5

343

1750

5

343

1750

5

Ventilátor vnitřního prostoru

343

FSG-2

Výstup chladící vody

2075

20

5

353

2095

0

319

Chladič provozního oleje

2310

2730

2125

2730

Vstup chladící vody

2075

5

414

2095

0

381

Standardní provedení CSG-2
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Vybavení

Konstrukce

Celé zařízení

Chlazení

Suchoběžný šroubový kompresor s
dvoustupňovou kompresí; s odlučovačem a odváděčem kondenzátu,
tlumičem pulzací podle obou stupňů,
provozuschopný, plně automatický, se
zvukovou izolací.

Volitelně chlazení vzduchem nebo
vodou; radiální ventilátor se samostatným hnacím motorem; odvětrávání
nahoru.

Blok kompresoru
Dvoustupňový suchoběžný šroubový
kompresor s integrovanou převodovkou a sběrnou nádobou na provozní
olej; rotory s trvanlivým povrstvením;
2. stupeň s rotory z ušlechtilé oceli a
plášťovým chlazením.
Pohon
Precizní převodovka v souladu s Agma
Q13/DIN třídy 5 se šikmo ozubeným
soukolím.

Hnací motor

pelný výkon závislý na teplotě chladící
vody, výchozí teploty a vlhkosti.

Skříňový rozvaděč IP 54; větrání
skříňového rozvaděče, automatická
stykačová kombinace hvězda-trojúhelník; přetěžovací relé, řídící transformátor.

Provedení s chlazením vzduchem
Až 355 kW (SFC), pět chladičů;
z toho dvě sady chladičů pro stlačený
vzduch sestávající vždy z chladičů
z trubek z ušlechtilé oceli a jednoho
hliníkového chladiče; jeden chladič
pro provozní olej; CSG-2 se čtyřmi
chladiči.

Vzduchový filtr/přívod vzduchu
Stupeň nízkého tlaku (1. stupeň, NT)
Tlumič pulzací (1. stupeň)
Mezichladič (s předchladičem)

SIGMA CONTROL 2

Odlučovač kondenzátu

LED v barvách semaforu k signalizaci provozního stavu, textový displej,
volitelně 30 jazyků, piktogramová
tlačítka Soft-Touch, plně automatizovaný dohled a regulace, sériově volitelné
řízení Dual, Quadro, Vario, Dynamic.
Rozhraní: ethernet, doplňkově volitelné
komunikační moduly pro: Profibus DP,
Modbus, Profinet a Devicenet. Port pro
paměťovou kartu SD k záznamu dat
a aktualizací. Čtečka RFID, webový
server.

Provedení s chlazením vodou
Až 355 kW, dva chladiče stlačeného
vzduchu, jeden chladič převodového
oleje.

Zpětné získávání tepla
(volitelně)

Hnací motor Premium Efficiency (IE3),
kvalitní výrobek, krytí IP 55, teplotní snímač Pt100 ve vinutí statoru,
soustavné měření a sledování teploty
motorového vinutí.

Chlazení vzduchem

Elektrické komponenty

zapojený trubkový výměník tepla,
bezpečnostní chladicí systém, bezpečnostní čerpadlo, expanzní nádoba,
vodní regulační ventily, využitelný te-

Stupeň vysokého tlaku (2. stupeň, VT)
Tlumič pulzací (2. stupeň)
Dochlazovač (s předchladičem)
Odlučovač kondenzátu
Vývod stlačeného vzduchu
Radiální ventilátor
Oddělený ventilátor vnitřních prostor
řízený podle teploty
(při odstavení zařízení)
Chladič provozního oleje

Standardní provedení FSG-2

Pohledy

Vodní chlazení

Standard (chlazený vzduchem)

Standard (chlazený vodou)

SFC (chlazený vzduchem)

SFC (chlazený vodou)

Vzduchový filtr/přívod vzduchu

CSG-2

Stupeň nízkého tlaku (1. stupeň, NT)

1660

5

235

1660

5

235

1995

2145

1965

2145

Tlumič pulzací (1. stupeň)

1660

5

235

Mezistupňový chladič
1660

Odlučovač kondenzátu

5

235

Stupeň vysokého tlaku (2. stupeň, VT)

DSG-2

Tlumič pulzací (2. stupeň)

Odlučovač kondenzátu

2060

2385

2060

2385

Chladič

Vývod stlačeného vzduchu
1750

5

343

1750

5

343

1750

5

343

1750

5

Ventilátor vnitřního prostoru

343

FSG-2

Výstup chladící vody

2075

20

5

353

2095

0

319

Chladič provozního oleje

2310

2730

2125

2730

Vstup chladící vody

2075

5

414

2095

0

381

Standardní provedení CSG-2
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Technické údaje
Chlazení vzduchem/vodou
Model

Jmenovitý
výkon
motoru

Max.
přetlak

kW

CSG 55-2

Provedení SFC s pohonem s proměnlivými otáčkami
Provedení chlazené vzduchem

Model

Provedení chlazené vodou

Dodávané množství
celé jednotky při
provozním přetlaku *)

Rozměry
Š×H×V

bar

m³/min

mm

dB(A)

kg

m³/min

mm

dB(A)

kg

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 90-2 SFC

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

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

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

DSG 260-2

160

4
6
8
10

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

3435 x 1750 x 2385

79

3850

DSG 290-2

200

6
8
10

28,60
28,50
26,00

3435 x 1750 x 2385

81

FSG 300-2

160

4
6
8

35,10
29,40
29,30

3535 x 2075 x 2730

78

FSG 350-2

200

4
6
8
10

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

3535 x 2075 x 2730

FSG 420-2

250

4
6
8
10

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

FSG 450-2

315

6
8
10

FSG 500-2

315

FSG 520-2

355

Jmenovitý
výkon
motoru

Max.
přetlak

kW

Provedení chlazené vzduchem

Provedení chlazené vodou

Dodávané množství
celé jednotky při
provozním přetlaku *)

Rozměry
Š×H×V

bar

m³/min

mm

dB(A)

kg

m³/min

mm

dB(A)

kg

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

3100

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

70

3250

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

3435 x 1750 x 2060

71

3400

FSG 420-2 SFC

250

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

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

4
6
8
10

3435 x 1750 x 2060

74

3550

FSG 500-2 SFC

315

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

4000

28,60
28,50
26,00

4
6
8
10

3435 x 1750 x 2060

75

3700

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

5800

35,10
29,40
29,30

3190 x 2095 x 2125

74

5100

79

6000

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

3190 x 2095 x 2125

75

5300

3535 x 2075 x 2730

80

6250

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

3190 x 2095 x 2125

75

5550

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

8
10

50,00
45,60

3535 x 2075 x 2730

82

6400

50,00
45,60

3190 x 2095 x 2125

76

5700

10

–

–

–

–

50,00

3190 x 2095 x 2125

76

5900

Hladina Hmotnost Dodávané množství
akustického
celého zařízení při
tlaku (bez
max. přetlaku *)
kanálu) **)

Rozměry
Š×H×V

Hladina Hmotnost
akustického
tlaku **)

Hladina Hmotnost Dodávané množství
akustického
celého zařízení při
tlaku (bez
max. přetlaku *)
kanálu) **)

Rozměry
Š×H×V

Hladina Hmotnost
akustického
tlaku **)

*) Množství dodávané celkovým systémem podle ISO 1217:2009, příloha C: absolutní vstupní tlak 1 bar (a), chladící teplota a teplota přiváděného vzduchu 20 °C
**) Hladina hluku podle normy ISO 2151 a základní normy ISO 9614-2, tolerance: ± 3 dB (A)
11bar provedení na požádání. Řada FSG vybavena řídicím systémem SIGMA CONTROL 2 od konce roku 2012.
Technické změny vyhrazeny!

*) Množství dodávané celkovým systémem podle ISO 1217:2009, příloha C: absolutní vstupní tlak 1 bar (a), chladící teplota a teplota přiváděného vzduchu 20 °C
**) Hladina hluku podle normy ISO 2151 a základní normy ISO 9614-2, tolerance: ± 3 dB (A)
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KAESER

– jsme doma na celém světě

Jako jeden z největších světových výrobců kompresorů je firma KAESER KOMPRESSOREN přítomná na celém světě. Ve
více než 100 zemích zajišťují pobočky a partnerské firmy, aby uživatelé stlačeného vzduchu měli k dispozici nejmodernější,
nejspolehlivější a nejekonomičtější zařízení.
Zkušení odborní poradci a inženýři nabízejí komplexní poradenství a vyvíjejí individuální řešení pro všechny aplikační oblasti
stlačeného vzduchu. Odborné zkušenosti a „know-how“ společnosti KAESER jsou přístupné každému zákazníkovi prostřednictvím celosvětové počítačové sítě.

KAESER KOMPRESSOREN s.r.o.

Tel.: +420 272 706 821 – Fax.: +420 272 690 707
info.czech@kaeser.com – www.kaeser.com

P-651/25CZ.1/12 Technické změny vyhrazeny!

V neposlední řadě zajišťuje tato vysoce kvalifikovaná, rovněž globálně síťově propojená servisní organizace po celém světě
nejvyšší možnou dostupnost všech KAESER produktů.

