
PRIEMYSELNÁ SKUPINA

Skrutkové kompresory 
55 - 90 kW

Séria KSA / KSV 55 - 90 

Inteligentný a dostupný
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Nová generácia
Priemyselné odvetvia na celom svete sa spoliehajú na rotačné skrutkové kompresory Bottarini, ktoré 
dodávajú vysoko kvalitný stlačený vzduch. Séria kompresorov série KSA/ KSV 55-90 využíva najlepšiu 
technológiu, dizajn a kvalitu spoločnosti Bottarini na poskytovanie spoľahlivého, ekonomického a efektívneho 
výkonu v úplne novom balení.
Séria KSA / KSV dodáva vysoko kvalitný vzduch s objemom 9,5 až 15,3 m³/min pri tlakovom rozmedzí od 7 do 
10 barov a je k dispozícii buď s chladením vzduchom alebo vodou.

Vysoko efektívny skrutkový blok
Skrutkové bloky série KSA / KSV sa vyrábajú s využitím najnovších CNC brúsok, spolu s on-line laserovou 
technológiou, s cieľom zachovať presné výrobné tolerancie.
Záväzok spoločnosti Bottarini v oblasti kvality zaručuje, že kompresory série KSA/KSV ponúkajú najvyššiu 
úroveň spoľahlivosti a výkonu pri nízkych prevádzkových nákladoch počas celej životnosti kompresora.

Maximálna trvanlivosť
Maximalizujeme životnosť a trvanlivosť kompresora odstránením elastoméruu, termoplastického potrubia v 
systéme tlakových rozvodov, ktoré nahrádzame odolným potrubím z nehrdzavejúcej ocele a z pozinkovanej 
uhlíkovej ocele. Pre jednoduchú údržbu používame spojenia s tesnením Viton, drážkovými spojkami a 
samotesniacimi vysokotlakovými lisovanými armatúrami.

Bez remeňového pohonu
Pri priamom alebo prevodovom pohone nie je kompresor KSA / KSV 55-90 obmedzený stratami pri prenose, čím sa 
zvyšuje účinnosť a znižuje hluk. Najdôležitejšie je to, že prináša väčšiu spoľahlivosť a znížené náklady na údržbu.

Energeticky úsporný motor
Vysoko výkonné elektromotory TEFC IE3 sú štandardne montované do skrutkových kompresorov série KSA / 
KSV 55-90, čo znižuje nielen spotrebu energie, ale aj emisie CO2.
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Vstupný filter s vysokým výkonom
Nečistoty a prach, ktoré vstupujú do kompresora môžu 
nepriaznivo vplývať na mazivo a životnosť stroja. 
Vstupný filter s účinnosťou 99% je štandardným 
vybavením v rade kompresorov KSA / KSV.

Správna reakcia na zmenu 
spotreby vzduchu

KSV

Príkon
kW

Prevádzkové náklady za rok (5000 hodín) v cene za kWh (€)

0.06 0.08 0.10 0.12 0.14 0.16

55 € 16.500 € 22.000 € 27.500 € 33.000 € 38.500 € 44.000

75 € 22.500 € 30.000 € 37.500 € 45.000 € 52.500 € 60.000

90 € 27.000 € 36.000 € 15.000 € 54.000 € 63.000 € 72.000

Poznámka: Prevádzkové hodiny sú  dve 8-hodinové smeny, 6 dní v týždni. 
Výpočty založené na nominálnom príkone v kW.

Navrhnuté pre jednoduchý servis
Personál údržby obľubuje rad kompresorov série KSA / 
KSV. Prístup k službám je rýchly a jednoduchý, všetky 
dvere je možné odstrániť v priebehu niekoľkých sekúnd. 
Taktiež sme sa uistili, že servisné komponenty vrátane 
filtrov sú ľahko prístupné a nie je potrebné odpojiť 
potrubia k separátoru.

KSV
Umožňuje výrazné úspory energie, 
minimálne o 25% nižšie náklady na energiu

Kompresor s premenlivou rýchlosťou:  Inteligentné riešenie
Kompresory s reguláciou otáčok dokážu efektívne a spoľahlivo zvládnuť rôznorodý dopyt po vzduchu vo 
väčšine systémov stlačeného vzduchu. Tieto kompresory sa zrýchľujú alebo spomaľujú, aby sa prispôsobili 
kolísavej požiadavke na vzduch.
Vhodný kompresor s variabilnou rýchlosťou v správnej aplikácii prináša značné úspory energie, ako aj 
stabilný a konštantný prívod vzduchu.
Príklad nákladov na kompresorovú energiu



Pre ďalšie informácie kontaktujte miestneho zástupcu. 

Špecifikácie podliehajúce zmenám bez upozornenia.
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Technické údaje

• Inteligentný výpočet nákladov na energiu
• Zobrazenie indikátora vymazania textu
• Výber z viacerých jazykov jazykov
• Mikroprocesorový ovládač
• Zobrazenie tlaku, teploty a času spustenia
• Funkcia ochrany vysokej teploty, vysokého tlaku a 

reverznej fázy 

• Upozornenie na výmenu filtrov a výmenu oleja

• Nízke riadiace napätie 24 V/DC.

• Inteligentná ochrana v extrémnom prostredí

• Bezpečná prevádzka

• Viaceré vstupné body tlaku/teploty

• Integrované riadenie sekvencie (až 8 kompresorov)

• Komunikácia série RS-232 pre lokálne monitorovanie

• Voliteľné komunikačné rozhrania RS-485 pre vzdialené 
monitorovanie prostredníctvom Airbus485™ alebo 
Modbus RTU 

Model Objednací kód
FAD*) Menovitý 

tlak
IP55 

Treida F
Úroveň 
hluku**) 

Váha Rozmery
BSP

m3/min bar kW dB(A) kg mm D

KSA 55 CMP1143969 10.7  7.5 
55 72 1400 2104 x 1300 x 1580 2"

KSA 55 CMP1143970  9.5 10.5

KSA 75 CMP1143971  13.8 7.5
75 74 1450 2104 x 1300 x 1580 2"

KSA 75 CMP1143972 10.6 10.5

KSA 90 CMP1143973 15.3  7.5
90 75 1500 2104 x 1300 x 1580 2"

KSA 90 CMP1143974 13.8 10.5

* Meranie kapacity a výkonu podľa ISO 1217, vyd. 4, 2009, na nasledujúce prevádzkové tlaky: 7 bar pre modely s výkonom 7,5 bar; 10 bar pre modely s 
výkonom 10,5 bar.
** Hodnoty hluku určené podľa ISO 2151 a ISO 3744, tolerancia +/- 3 dB (A).

Model Objednací kód
FAD1) Menovitý 

tlak
IP55 

Trieda F
Úroveň 
hluku 

Váha Rozmery
BSP

m3/min bar kW dB(A) kg mm D

KSV 55 CMP1143970V 3.12 / 9.02 10.5 55 73 1500 2104 x 1300 x 1580 2"

KSV 75 CMP1143972V 4.30 / 12.11 10.5 75 75 1570 2104 x 1300 x 1580 2"

KSV 90 CMP1143974V 4.30 / 13.8 10.5 90 77 1640 2104 x 1300 x 1580 2"

* Merané a uvedené v súlade s normou ISO 1217 príloha C a Pneurop / Cagi PN2CPTC2 v referenčných podmienkach: tlak nasávaného vzduchu -1bar abs. 
a teplota nasávaného vzduchu - 20°C
** Tolerancia +/- 3db (A) podľa testovacieho kódu Pneurop / Cagi 
*** Referenčné podmienky - Tlak nasávania vzduchu -1 bar abs., Teplota nasávania a chladenia vzduchu - 20 ° C, Vlhkosť - 0% (suchá)

KSA/KSV 55-90 
Riadiaci sytém
Riadiaci systém zaisťuje spoľahlivú prevádzku a chráni 
vašu investíciu nepretržitým sledovaním 
prevádzkových parametrov nevyhnutných na zníženie 
prevádzkových nákladov.
Riadiaca jednotka môže mať programovateľné vstupy 
a výstupy, riadiť dodatočné zariadenia, ako aj 
poskytovať nasledujúce funkcie s jasne čitateľnými 
pokynmi.
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