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PRIEMYSELNÁ SKUPINA

Skrutkové kompresory   
 30 - 45 kW 

Séria KSA, remeňový prevod        KSV, s frekvenčným meničom
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Technické údaje

Minimálne prevádzkové náklady
Kompresor je konštruovaný tak, aby pri údržbe bol ľahký prístup z každej strany. Všetky komponenty 
pravidelnej údržby ako napr. olejový separátor, olejový filter, vzduchový filter, klinové remene, 
napúšťanie a vypúšťanie olejovej náplne sú prístupné z jednej strany 

Automatické napínanie remeňov
Pohon prostredníctvom POLY-V remeňov s automatickým napínaním 
je významným prvkom flexibiného a kompaktného riešenia. Remene  
sú navrhnuté pre 20.000 hodín prevádzky a to aj pri vysokých 
otáčkach. Ich chod je spoľahlivý a málo hlučný

Vstupný ventil
Nový vstupný ventil s optimalizovaným prietokom znižuje vnútorný 
diferenciálny tlak a tým zlepšuje účinnosť celej rady kompresorov. 
Vzduch pri odľahčení prúdi voľne bez akéhokoľvek obmedzenia. 
Prevádzka zap./ vyp. a konečný tlak kompresora sú riadené 
solenoidným ventilom. Celá zostava pozostáva z niekoľkých 
komponentov - najlepšie predpoklady pre dlhú životnosť s 
minimálnou údržbou.

Platí pre KSA 37-45 a KSV 30-45

* Objemový prietok meraný podľa noriem ISO 1217, vydanie 4, PRÍLOHA E - 2009 a skúšobný kód / Pneurop / Cagi PN 2 CPTC2 za týchto prevádzkových podmienok: 7 bar na
modely do 7,5 / 8 / 8,5 baru; 9 bar pre modely s 10 bar; 12 bar pre modely do 13 bar.
** Úroveň akustického hluku meraná v súlade s normami ISO 2151 a ISO 3744 vo vzdialenosti 1 meter v otvorenom priestore.
UPOZORNENIE: Pri špeciálnych podmienkach inštalácie v uzavretých miestnostiach sa môže hladina hluku spôsobená odrazom zvuku voči stenám zvýšiť o 6-10 dB (A). 

Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie zmien bez toho, aby boli dotknuté technické vlastnosti.

Model Objednací kód
Množstvo

]*vzduchu*
Tlak IP55

Trieda F
Hladina
hluku**

Hmotnosť Rozmery Pripojenie 

m3/min bar kW dB(A) kg A B C D

KSA 30 CMP1110088 5,00 7,5

30 71 640 1150 1150 1610 1"KSA 30 CMP1110089 4,19 10

KSA 30 CMP1110090 3,43 13

KSA 37 CMP1110091 6,35 7,5

37 68 784 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSA 37 CMP1110092 5,65 10

KSA 37 CMP1110093 4,71 13

KSA 45 CMP1110094 7,01 7,5

45 72 800 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSA 45 CMP1110095 6,10 10

KSA 45 CMP1110096 5,20 13
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Änderungen vorbehalten.

Moderný výrobný proces kladie vysoké 
požiadavky na zabezpečenie kvality 
stlačeného vzduchu. Produktová rada 
Bottarini je navrhnutá tak, aby zabezpečovala 
maximálnu spoľahlivosť filtrácie a sušenia 
stlačeného vzduchu.

Inteligentné a spoľahlivé
Piestové kompresory Bottarini sú k dispozícii v 
mnohých variantoch a výkonových triedach. Spĺňajú 
požiadavky na stlačený vzduch v komerčnom sektore. 
Kompresory sú flexibilné, orientované na potreby a 
požiadavky zákazníka.

Skrutkové kompresory Bottarini s pevnými 
alebo variabilnými otáčkami spĺňajú 
požiadavky veľkých, stredných a malých 
podnikov. Vyznačujú sa vysokou 
energetickou účinnosťou a vysokým 
výkonom. Všetky kompresory z tejto rady 
boli navrhnuté pre nepretržitú prevádzku v 
náročných aplikáciách. Modulárny dizajn 
zaisťuje nízke náklady na prevádzku a 
údržbu, ako aj jednoduchú inštaláciu.

Inteligentné a spoľahlivé

Black Dragon
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Vysoko účinné
skrutkové kompresory
GD 4 - viac výkonu s novým blokom kompresora

Na základe našich viac ako päťdesiatich rokov skúseností sme vyvinuli nový skrutkový blok GD 4. Všetky vyrobné bloky 
kompresorov vrátane skrutkových rotorov vyrábame s maximálnou presnosťou. Každý výrobok podrobíme komplexnému 
testovaciemu programu. To zaručuje, že zariadenia dosiahnu vysoký výkon v dlhodobom horizonte.

Bezpečná prevádzka pri okolitých teplotách až do 45°C
Optimálne dimenzovaný ventilátor v spojení s vysoko účinným chladiacim 
systémom zabezpečuje, že zmes vzduch/olej a stlačený vzduch sa podľa 
potreby ochladzujú dokonca aj pri okolitých teplotách až do 45°C. Teplota 
stlačeného vzduchu je o 8 až 10°C vyššia ako teplota okolia.

Nízka hlučnosť
Optimalizované smerovanie prúdu vzduchu vedie k veľmi nízkej hladine 
hluku. Chladiaci systém tiež prispieva k tichému chodu kompresora. 

Ovládacia a riadiaca jednotka Air basic 2
Riadiaca jednotka má jednoduché a intuitívne ovládanie. Táto jednotka 
riadi a monitoruje všetky funkcie kompresora, vrátane spúšťania 
elektromotora hviezda/trojuholník , riadi smer otáčania motora, 
zapnutie/vypnutie s automatickým spúšťaním počas zastavenia, ako aj 
všetky hlásenia o alarmoch a informácie týkajúce sa služieb. Okrem toho 
umožňuje ovládanie kompresora na diaľku.

Jednoduchá inštalácia
Pevný rám kompresora umožňuje prepravu pomocou vysokozdvižného vozíka. 
Systémy sú dodávané s olejovou náplňou a elektrické pripojenie sa uskutočňuje 
prostredníctvom ľahko prístupnej svorkovnice na ovládacom paneli. Teplo od 
kompresora sa rozptyľuje cez otvory v kryte. Tým sa znižuje potreba vnútorného 
chladenia.

Platí pre KSA 37-45 a KSV 30-45

Stlačený vzduch nie je zadarmo. Použitie týchto 
kompresorov má veľký vplyv na produktivitu 
systému stlačeného vzduchu alebo na celú výrobu. 
Nevhodný systém vedie k  vyššej spotrebe energie, 
zvýšeniu počtu opráv a častejšej údržbe, prestojom 
stroja, zlej kvalite vzduchu a zvyšovaniu výrobného 
odpadu. Výber vhodného kompresoru je preto 
dôležitou úlohou s dlhodobým vplyvom.

Výsledok: výnimočne tichý skrutkový kompresor, šetrný k životnému prostrediu,  
s minimálnou spotrebou energie, vyrobený z recyklovateľných materiálov
= Úspora energie a zníženie emisií CO2

Menovitý príkon
kW

Ročné prevádzkové náklady (5000 hodín)  pri cene za cenu za kWh (€)

0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16

30 € 9,000 € 12,000 € 15,000 € 18,000 € 21,000 € 24,000

37 € 11,100 € 14,800 € 18,500 € 22,200 € 25,900 € 29,600

45 € 13,500 € 18,000 € 22,500 € 27,000 € 31,500 € 36,000

Poznámky: Prevádzkové hodiny sa vzťahujú na dve 8-hodinové smeny, 6 dní v týždni. Výpočty sú založené na menovitých hodnotách v kW

KSV
 Predpokladané úspory energie najmenej o 25%

Nikdy nebola údržba tak jednoduchá

Ľahký a rýchly servis
Používatelia a servisný personál má rýchly prístup ku všetkým častiam, 
ktoré si vyžadujú údržbu. Panely krytov sa dajú ľahko odstrániť. Použitie 
vysokokvalitných komponentov, ako aj nízky počet pohyblivých častí 
znižujú nároky na údržbu.

Sieť služieb zákazníkom
Rozsiahla sieť zákazníckeho servisu spoločnosti Bottarini je k dispozícii na zabezpečenie dokonalého fungovania dodávky stlačeného 
vzduchu a dodávky náhradných dielov.

Popredajné služby
Gardner Denver ponúka kompletný sortiment popredajných služieb, ktoré spĺňajú všetky potreby zákazníka.
Používanie originálnych náhradných dielov umožní zákazníkom ušetriť čas a peniaze z dlhodobého hľadiska.

Kompresory s meniteľnou rýchlosťou: správne rozhodnutie
Kompresory s meniteľnou rýchlosťou sú schopné efektívne a spoľahlivo dodávať stlačený vzduch v požadovanom 
množstve. Podľa potreby zvyšujú alebo znižujú objem stlačeného vzduchu. Najmä v podmienkach s meniacimi sa  
požiadavkami na stlačený vzduch, môže užívateľ s týmito kompresormi dosiahnuť značné úspory energie.

Príklad ergetických nákladov kompresorov

Náklady na nákup 8%

Náklady na opravu a 
údržbu 6%

Náklady na energie 86%

86%

8%
6%
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KSV

Elektrické komponenty
Pri riadení skrutkových kompresorov s reguláciou otáčok KSV sa používajú 
iba vysoko kvalitné komponenty.

Ovládanie AirSmartTM

Užívateľsky príjemné, inteligentné a perspektívne riadenie. V spojení s 
frekvenčným meničom poskytuje najväčší podiel úspor energie.

Frekvenčný menič
Veľkoryso dimenzovaný a spoľahlivý. Výsledok našich mnohoročných 
skúseností. 

Komunikácia s viacerými
kompresormi

Voliteľný komunikačný modul  
umožňuje komunikáciu viacerých 
kompresorov série KSV a tým 
optimalizuje výkon a kvalitu 
stlačeného vzduchu. Toto nie je 
spôsobené len časovo riadeným 
zapínaním a vypínaním, ale 
riadiaca jednotka prepína 
jednotlivé stroje podľa svojich 
potrieb - tým čo najefektívnejšie 
generuje požadovaný objemový 
prietok.

Prehľadný displej

Ovládanie je vybavené 
štvorriadkovým displejom, menu a 
jednoduchými ovládacími prvkami. 
Na dvoch riadkoch sú zhrnuté 
informácie, ako je tlak, teplota, 
prevádzkové hodiny atď., zatiaľ čo na 
ostatných dvoch riadkoch sa 
zobrazujú hlásenia a poruchy, ako aj 
dátum nasledujúcej údržby.

Jednoduchosť

Ovládanie AirSmartTM bolo vyvinuté 
s cieľom zabezpečiť rozhranie medzi 
obsluhou a kompresorom s plynulou 
reguláciou otáčok tak pohodlne a 
transparentne ako je to len možné. 
Riadiaca jednotka ovláda každý 
detail. Automaticky reguluje 
prevádzku kompresora podľa 
aktuálnej požiadavky na stlačený 
vzduch. Konečný tlak je možné 
jednoducho meniť stlačením 
jediného tlačidla.

Technické údaje
Model Objednacie číslo

Prietok* Tlak
IP55

Trieda F
Hladina
hluku**

Hmotnosť Rozmery  BSP

Max. Min. bar kW dB(A) kg A B C D

KSV 30 CMP1110088V 5,09 1,14 7,5

30 63 760 1150 1150 1610 1"KSV 30 CMP1110089V 4,48 0,90 10

KSV 30 CMP1110090V 3,76 0,54 13

KSV 37 CMP1110091V 5,91 1,39 7,5

37 64 820 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSV 37 CMP1110092V 5,01 1,04 10

KSV 37 CMP1110093V 4,26 0,74 13

KSV 45 CMP1110094V 6,89 1,76 7,5

45 65 836 1150 1150 1610 1 - 1⁄4"KSV 45 CMP1110095V 6,29 1,44 10

KSV 45 CMP1110096V 5,24 1,05 13

* Objemový prietok meraný podľa noriem ISO 1217, vydanie 4, PRÍLOHA E - 2009 a skúšobný kód / Pneurop / Cagi PN 2 CPTC2 za týchto prevádzkových podmienok: 7 bar na
** Hladina akustického tlaku (pri 70% zaťažení) meraná podľa noriem ISO 2151 a ISO 3744 vo vzdialenosti 1 m vo voľnom priestore.
UPOZORNENIE: najmä v prostredí inštalácie v interiéri sa môže zvuk zväčšiť až o 6_10 dB (A) v dôsledku odrazu od stien.
Výrobca môže zmeniť vyššie uvedené technické špecifikácie bez predchádzajúceho upozornenia. 

Platí iba pre modely KSV

Platí iba pre modely KSV

Riešenie pre meniace sa 
požiadavky na stlačený vzduch

AirSmartTM - riadiaci systém, ktorý optimalizuje 
Váš systém stlačeného vzduchu




