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Inovace SXC

Řada SXC je kompaktní stanice 
pro dodávku stlačeného vzduchu 
s nejmenšími rozměry. „Připojit a 
pracovat“ znamená výhodu, neboť 
šroubový kompresor, kondenzační 
sušička a zásobník se stlačeným 
vzduchem tvoří společně s moder-
ním pláštěm z rotačně slinutého 
dvoustěnného polyetylénu jednotku 
připravenou ke spuštění. Energetická 
účinnost, s jednoduchou údržbou, 
dlouhou životností a optimálním 
vzájemným sladěním všech součás-
tek zaručuje dlouholeté spolehlivé a 
ekonomické využití. Model SXC je 
ideálním řešením pro řemeslné pod-
niky, které hledají kompaktní stanice 
se stlačeným vzduchem.

Co očekáváte od své stanice se stlačeným  
vzduchem?

Stlačený vzduch musí být vždy spolehlivě dodáván v dostatečným množ-
ství. Avšal důležitá je zároveň i kvalita stlačeného vzduchu bez konden-
zátu odpovídající způsobu použití. Kvalita stlačeného vzduchu zvyšuje 
bezpečnost provozu a snižuje provozní náklady pneumatických zařízení. 
K dosažení tohoto stavu potřebujete alespoň dvě výkonné základní sou-
části, kompresor a sušičku stlačeného vzduchu. Uvedený systém bude 
dále doplněný zásobníkem na stlačený vzduch. Běžně potřebuje každá 
součást svoje vlastní umístění. Často je prostor pro potřebná zařízení 
omezen. I když je k dispozici do-
statečná plocha platí, že prostor 
jsou peníze. Ideální by proto byla 
stanice se stlačeným vzdu-
chem, která by zabrala co 
nejméně zastavěné plochy.  

Návrh SXC

Toto optimální řešení 
úspory místa nabízí řada 
SXC. Kondenzační sušička 
a zásobník stlačeného 
vzduchu jsou spojeny se 
šroubovým kompresorem do 
jednoho kompaktního zařízení 
a tím pádem vyžadují minimální 
zastavěnou plochu. Řada SXC přesto splňuje všechny 
ostatní požadavky: vysokou spolehlivost, stlačený vzduch 
bez kondenzátu, nízkou spotřebu energie, nízkou hladinu 
hluku a snadnou instalaci.

Funkční schéma

Investice do stanice se stlačeným vzduchem

Podíl nákladů na údržbu

Úspora energie

Podíl nákladů na energii

Síla, šetrnost a tichost

Energeticky nejúspornější řešení používané společností KAESER KOMPRESSOREN 
pro realizace daného hnacího výkonu představují velké šroubové kompresorové bloky s 
nízkým počtem otáček. Je tak zaručeno, aby se specifický výkon vždy pohyboval v opti-
málním rozsahu. V zařízeních řady SXC se počet otáček přesně přizpůsobuje kompresoro-
vému bloku prostřednictvím řemenového pohonu. Nízké otáčky mají i další přednosti, jako 
například nižší opotřebení a delší trvanlivost všech spolupracujících komponentů včetně 
velmi tichého provozu. Nízká hlučnost je zvláště důležitá u kompresorů instalovaných v 
pracovním prostředí.

Energeticky úsporný 
ProFIl SIgma

Firmou KAESER vyvinutý PROFIL 
SIGMA rotorů potřebuje ve srov-
nání s běžnými profily při stejné 
produkci stlačeného vzduchu o 10 
až 20 % méně energie. Výsledkem 
jsou nejlepší výkonnostní údaje ve 
své třídě.

Ještě tišší

Nové usměrnění chladícího vzdu-
chu umožňuje velmi dobré odhluč-
nění a vynikající chlazení.  Vedle 
běžícího SXC kompresoru je bez 
problémů možný rozhovor běžné 
hlasitosti.

Účinné chlazení

Zařízení SXC profitují ze svého 
promyšleného vedení chladícího 
vzduchu. Ventilátor řízený systé-
mem SIGMA CONTROL basic v 
závislosti na teplotě je vhodný pro 
kapalinové chladiče. Hnací motor 
má na hřídeli vlastní ventilátor. 
Řada SXC je proto velmi vhodná 
pro nepřetržitý provoz.

SXC 3 až SXC 8, cca 2150-4900 ot/min

Řízení kompresoru  
SIgma CoNTrol basic

Spolehlivý a ekonomicky optimální 
provoz zařízení garantuje řídící 
systém SIGMA CONTROL basic se 
svojí účinnou regulací start/stop. 

SXC –

vzduchový filtr

blok kompresoru 

hnací motor 

autom. napnutí řemenu

odlučovač oleje

chladič

zásobník stlačeného vzduchu

odvaděč kondenzátu „ECO DRAIN“

kondenzační sušička
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stanice se stlačeným 
vzduchem all - in - one 



Účinné chlazení 

Inovativní řešení chlazení jsou dalším znakem kompresorů společnosti KAESER. 
Zařízení SXC nedělají výjimku, kvůli optimálnímu chlazení jsou nainstalovány tři 
ventilátory. Ventilátor (s nezávislým motorem) chladí olej cirkulující v šroubovém 
kompresoru. V závislosti na teplotě je pomocí systému SIGMA CONTROL basic 
zapínán a vypínán. Druhý ventilátor je instalován na hlavním pohonném motoru 
a zajišťuje tak jeho chlazení. Třetí ventilátor chladí výměník kondenzační sušičky. 
Pomocí tohoto konceptu je dosahováno spolehlivé chlazení celého zařízení SXC.

SXC –

... se zásobníkem

Zařízení SXC jsou vybaveny zásobníkem 
stlačeného vzduchu s vnitřním povrstve-
ním. Zásobník zajišťuje 3 důležité funkce: 
chlazení stlačeného vzduchu, odlučování 
kondenzátu a uchovávání zásoby stlače-
ného vzduchu. Vznikající kondenzát je od-
váděn elektronickým ventilem odpouštění 
kondenzátu vždy bezpečně a ekonomicky.

... s energeticky úsporným 
šroubovým kompresorem

Úspora energie se vyplatí i u menších 
šroubových kompresorů. Např. o 20% 
nižší spotřeba energie u zařízení o 
výkonu 5,5kW s dobou provozu 1000hod 
znamená úsporu 1100kWh a o 660 kg 
méně emisí CO2 za rok.

... s kondenzační sušičkou

Kondenzační sušička je tepelně izolována 
a umístěna pod šroubovým kompresorem. 
Jejím srdcem jsou deskové výměníky 
tepla z ušlechtilé oceli s integrovaným 
odlučovačem kondenzátu. Kondenzát je 
spolehlivě odváděn přes elektronický ventil 
odpouštění kondenzátu ECO DRAIN bez 
tlakových ztrát. Tím je zajištěno spolehlivé 
sušení stlačeného vzduchu. 

Chladicí 
vzduch

Odpadní vzduch

Snadná údržba

Po snadném zdvihnutí lehkého krytu 
jsou v dosahu všechna místa údržby. 

Elektronický odlučovač kondenzátu lze 
zkontrolovat mřížkou. Zařízení SXC je 
zkonstruováno pro extrémně snadnou 

údržbu.

Ta nejjednodušší instalace

Zařízení SXC nevyžaduje téměř  žádné 
výdaje na instalaci. Stačí připojit kompre-

sor se sušičkou k elektrické síti, propojit 
systém úpravy kondenzátu a už máte k 

dispozici připravený stlačený vzduch tak, 
jak jej potřebujete použít.

Řízení odpovídající potřebám

Samostatná zařízení v menším provozu lze regulovat a sledovat řízením  
SIGMA CONTROL basic s úsporou energie, spolehlivě a se zajištěním budou-
cího provozu. Nabízí zcela automatickou regulaci start/stop kompresoru s na-
stavitelnou spínací odchylkou, lze ji snadno a rychle obsluhovat. Stav zařízení 

zobrazují piktogramy a velký displej. Kontrola důležitých parametrů síťového 
tlaku, koncové kompresní teploty a směru otáčení nabízí bezpečný provoz.

Energeticky úsporné

Přes 70 % nákladů na stlačený vzduch 
představují náklady na energii. Projevuje 

se to citelně i u malých zařízení. Proto dbá 
firma KAESER u svých kompresorů na 

nejvyšší možnou energetickou efektivitu, 
a to v souladu s nejnovějším technickým 

vývojem. Každá uspořená kWh proudu 
snižuje emise  CO2 o 0,6kg (podle průměr-

ných údajů německých elektráren). 
Pohled shora: stanice se 
stlačeným vzduchem SXC 
all-in-one

Investice do stanice se 
stlačeným vzduchem

Podíl nákladů na údržbu

Úspora energie

Podíl nákladů na energii

Kompletní řešení all-in-one ...



   

Pohon klínovým 
žebrovaným řemenem

bezúdržbový pružný řemen, dodatečné 
dopínání není potřebné

okruh chladící kapaliny a 
vzduchový okruh

Voštinový filtr suchého vzduchu; sací 
ventil se zpětnou klapkou; pneuma-
tický odvzdušňovací ventil; nádrž 
olejového odlučovače s trojnásobným 
odlučovacím systémem; bezpečnostní 
ventil,  ventil minimálního tlaku/zpětný, 
mikrofiltr v okruhu chladicí kapaliny

Chlazení

vzduchem chlazený hliníkový chladič 
chladicí kapaliny se samostatným 
motorem ventilátoru, druhý ventilátor 
na hřídeli hlavního motoru 

Zásobník vzduchu

vnitřně povrstvený s elektronicky říze-
ným odvodem kondenzátu

Elektrické komponenty

skříňový rozvaděč IP 54; automatická 
stykačová kombinace hvězda-trojúhel-
ník (od 3 kW), nadproudová ochrana, 
řídící transformátor

Kondenzační sušička

vybavena deskovým výměníkem tepla 
z ušlechtilé nerezové oceli, integro-
vaným elektronickým ventilem odtoku 
kondenzátu, izolovaným chladicím 
okruhem

SIgma CoNTrol basic

• uživatelsky přátelský s jasnými  
 ikonami a velkým displejem

• plně automatické řízení start/stop

•  neustálá kontrola tlaku na výstupu, 
 teploty šroubového bloku, směru  
 otáčení a zatížení hlavního motoru

Vybavení

Kompletní zařízení

připravené k provozu, plně automati-
zované, dokonale zvukově i vibračně 
odizolované, plášť z dvoustěnného 
rotačně slinutého polyetylénu

Zvuková izolace

zvukově izolační plášť, kovové protivib-
rační prvky, dvojitá vibrační izolace

Kompresorový blok

originální šroubový kom-
presorový blok společnosti 
KAESER, jednostupňový, 
se vstřikováním chladicí 

kapaliny pro optimální 
chlazení rotorů,  s PROFILEM 

SIGMA

Elektromotor

energeticky úsporný motor (Eff1) 
německé výroby, isolační třída F s 
dostatečnou rezervou

•  počítadlo celkových provozních hodin a  
 hodin při zatížení, počítadlo hodin do  
 servisních prací

•  nastavitelný interval pro provedení  
 servisních prací, volitelné zobrazení 
 tlaku a teploty (bar / psi / MPa / °C / °F)

• individuálně nasta- 
 vitelný provozní tlak

• nastavitelná spínací  
 diference

• beznapěťový  
 kontakt sběrné  
 poruchy

• elektronický  
 převodník tlaku

Detailní plánování

rozměry

Pouze důkladně konstrukčně 
navržená zařízení splňují všechny 
požadavky na kvalitu stlačeného 
vzduchu, na jeho použitelnost a 
efektivnost jeho výroby, t.j. poža-

davky v současnosti kladené na 
dodávaný stlačený vzduch. Nechte 
si svou stanici tlakového vzduchu 
navrhnout společností KAESER 
KOMPRESSOREN.

Stanice se stlačeným vzduchem se řadou SXC
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Kompletní systém SXC šroubového kompresoru
Mikrofiltr
Regulační tlakový systém
Úprava Aquamat kondenzátu
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Pohled zpředu

Pohled zezadu Pohled zprava 3D pohled

Pohled zleva

Odtok  
kondenzátu Výstup stlačeného 

vzduchu

SXC 3 7,5
10

0,34
0,26

8
11 2,2 0,25 R 134 a +6 0,2 215

620 x 980 x 
1480

65 G 3/4 285

SXC 4
7,5
10
13

0,45
0,36
0,26

8
11
15

3,0 0,25 R 134 a +6 0,2 215 620 x 980 x 
1480 66 G 3/4 285

SXC 6
7,5
10
13

0,60
0,48
0,37

8
11
15

4,0 0,30 R 134 a +6 0,2 215
620 x 980 x 

1480
67 G 3/4 290

SXC 8
7,5
10
13

0,80
0,67
0,54

8
11
15

5,5 0,30 R 134 a +6 0,2 215
620 x 980 x 

1480
69 G 3/4 300

Zvolte dle potřeby/použití požadovaný stupeň úpravy:
Úprava tlakového vzduchu kondenzační sušičkou (tlakový rosný bod + 3 °C)

 Příklady použití: Výběr stupně úpravy ISO 8573-1 1)

1) podle ISO 8573-1:1991
(Údaj o obsažených částicích neodpovídá ISO 8573-1:2001, 
protože hraniční hodnoty defi nované touto normou pro třídu 1 
jsou přiřazeny tématu prostor nejvyšší čistoty.)
2) podle normy ISO 8573-1:2001

Stupně filtrace:

Pevné částice/prach1) Vlhkost2)
Celkový 
obsah 
oleje2)

max.
velikost
částic
v µm

max.
hustota
částic

v mg/m³

Tlakový rosný 
bod

(x=podíl vody v
g/m³ v tekutém 

stavu)

mg/m³

0 např. pro techniku na čistý vzduch a čisté prosto-
ry možná po konzultaci se společností KAESER 

1 0,1 0,1 ≤ - 70 ≤ 0,01
2 1 1 ≤ - 40 ≤ 0,1
3 5 5 ≤ - 20 ≤ 1
4 15 8 ≤ + 3 ≤ 5
5 40 10 ≤ + 7 –
6 – – ≤ + 10 –
7 – – x ≤ 0,5 –
8 – – 0,5 < x ≤ 5 –
9 – – 5 < x ≤ 10 –

Tř
íd

a 
IS

O
 8

57
3-

1

  +                     Prach  –
   + Voda/kondenzát  –
   + Olej  –
   + Choroboplodné zárodky –

Příměsi ve stlačeném vzduchu:

Vysvětlivky:

ECD = ECO DRAIN
elektronicky řízený odvaděč 
kondenzátu
DHS = regulační tlakový systém 

FE = mikrofiltr
k oddělování olejové páry 
a pevných částic
Aquamat = systém úpravy tlakového 
vzduchu

Nástřik barvy, nanášení práškového 
povlaku

Balení, řídící a přístrojový vzduch

Celkový pracovní vzduch, pískování
s jakostním požadavkem

1 5 1

1 5 2

2 5 3

DHS

DHS K
a

E
S

E
r

K
a

E
S

E
r

Aquamat

FF

ECD

FE

ECD

SXC

FF = mikrofiltr
k oddělování aerosolů 
a pevných částic 

Prach Voda Olej Choroboplodné 
zárodky

*) Dodávané množství podle normy ISO 1217:2009, příloha C; **) Hladina hluku podle normy ISO 2151 a základní normy ISO 9614-2, tolerance: ± 3 dB(A)

Technické údaje řady SXC
Model Provozní  

přetlak 

bar

Dodávané 
množství*) 

celého zařízení 
při provozním 

přetlaku m³/min

Nejvyšší 
přetlak 

  

bar

Jmenovitý  
výkon 

 

kW

Příkon 
kondenzační   

sušičky 

kW

Chladicí 
prostře-

dek

Rosný  
bod  
tlaku 

°C

Odchylka 
tlaku 

kondenzační 
sušičky bar

Zásobník 
stlačeného 
vzduchu 

l

Rozměry  
Š × H × V 

 

mm

Hladina 
hluku **) 

 

dB(A)

Připojení 
stlačeného 
vzduchu

Hmotnost 
 
 

kg
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Jako jeden z největších světových výrobců kompresorů je fi rma KAESER KOMPRESSOREN přítomná na celém světě. Ve více 
než 60 zemích zajišťují pobočky a partnerské fi rmy, aby uživatelé stlačeného vzduchu měli k dispozici nejmodernější, nejspoleh-
livější 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 prostřednic-
tvím celosvětové počítačové sítě. 

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

KaESEr – jsme doma na celém světě

MARA
Kompresory a chlazení s.r.o.



MARA
Žirovnická 3133/6
106 00 Praha 10

MARA
mobil: +420 602947660
email: info@kompresory-chlazeni.cz
web: https://www.kompresory-chlazeni.cz
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