
O stlačeném vzduchu
s nadhledem a perspektivou…



Společnost AIR Consult CZ, s. r. o. vznikla jako malá firma s cílem poskytovat svým zákazníkům speciální 
služby a řešení v oboru stlačeného vzduchu, nezávislá na ostatních, přesto s možností spolupracovat 

s výrobci, distributory a uživateli z oblasti stlačeného vzduchu a jiných oborů.

Máme praxi v oboru 25 let
a umíme pro Vás najít
to nejlepší zákaznické řešení!

Naše krédo – solidnost, odbornost, 
loajalita k zadavateli a nestrannost – 
nejsou jen prázdná slova.



o STLAČENÉM VZDUCHU
S NADHLEDEM A PERSPEKTIVoU

Služby a produkty

· Měření dodaného množství stlačeného vzduchu a jeho kvality.

· Měření spotřeby, tlaku a ztrát v systémech stlačeného vzduchu.

· Měření spotřeby el. energie na výrobu stlačeného vzduchu, optimalizace provozu a nákladů.

· Kompletní audity výrobních provozů s ohledem na využití stlačeného vzduchu, jeho kvalitu 
a efektivitu.

· Analýza vlhkosti, olejových částic a plynných uhlovodíků ve stlačeném vzduchu.

· Prodej měřící techniky pro obor stlačeného vzduchu a dalších plynů.

· Komplexní návrhy, realizace a rekonstrukce kompresorových stanic, včetně úpravy a filtrace 
stlačeného vzduchu.

· Průmyslové generátory dusíku.

· Specializace na velmi čistý vzduch bez oleje.

· Prodej a revize tlakových nádob.

· Odborné semináře pro provozovatele kompresorů a zařízení na stlačený vzduch.

· Servis



„My žádné problémy s kvalitou stlačeného vzduchu ne-
máme,“ říká nám mnoho firem. Přitom jim kontami-
nace ve stlačeném vzduchu způsobuje zvýšené náklady 
v  podobě omezení životnosti technologie, snížení její 
účinnosti, nucených odstávek ve výrobě a poklesu kva-

lity výsledných produktů.

Vzduch v našem okolí obsahuje lidským okem neviditelné nečistoty a další se do něj dostá-
vají v průběhu stlačování z opotřebovaných součástek, olejové lázně nebo třeba rzi v potrubí. 
Když vzduch stlačíme, jeho objem se výrazně zmenší, ale objem nečistot zůstane stejný. 
Proto je jeho čistota důležitá.

Vyšší kvalita stlačeného vzduchu ve vaší technologii sníží provozní náklady a zvýší pro-
duktivitu celé firmy.

jE KvAlitní
STLAČENý VZDUCH
důležitý?PRoČ



TRoCHA 
fyZIKy
NIKoHo nezAbije

Stlačený vzduch a vše kolem něj je hlavně 
o fyzice. Pokud jste si jistí, že přesně 
znáte význam pojmů jako tlakový rosný 
bod nebo relativní a absolutní vlhkost, 
můžete tuto kapitolu v klidu přeskočit.

Vzduch je směs plynů. Tvoří ho 78 % dusíku, 21 % kyslíku a 1 % připadá na 
vzácné prvky, jako je například argon. Z fyzikálního hlediska ho popisujeme 

pomocí objemu (V), tlaku (p) a teploty (t). S určitým zjednodušením platí, 
že (p. V)/t = konstanta. Pokud vzduch stlačíme na menší objem, stoupne 

jeho tlak a teplota.

Když omezíme molekulám vzduchu možnost pohybu nějakou stěnou (A), naráží 
na ni silou (f), která vytváří tlak (p). F = p.  A. jeho jednotkou je bar. Síla 1 N 

(Newton) působící na plochu 1 m2 vytváří tlak 1 bar. Dříve se pro tlak používala 
i jednotka atm (1 atm = 0,981 bar).

Teplotu můžeme měřit v °C nebo v K (Kelvinech). Rozdíl je v tom, že Kelviny se počítají 
od „absolutní nuly“. 0 K = 273,15 °C. Velikost jednoho stupně je stejná v °C i K.

Průtok stlačeného vzduchu vyjadřuje objem, který proteče určitým místem za jistý čas. 
jde jinými slovy o  spotřebu stlačeného vzduchu stroje. Vyjadřuje se v  l/min, m³/min 

nebo m³/h (1 m³ = 1000 l). Objemové průtoky můžeme srovnávat jen tehdy, pokud jsou 
vztaženy ke stejnému tlaku a teplotě. V případě srovnání kompresorů musíme měřit vždy 

na stejném místě (sání, výtlak).



Tento výpočet navíc probíhá izobaricky, to je při stejném tlaku 
vzduchu. Pokud ale vzduch stlačujeme, mluvíme o tlakovém ros-

ném bodu. jak už víme, vzduch stlačit lze, ale kapalinu v něm ne. 
jak stoupá tlak a klesá objem vzduchu, stoupá teplota tlakového 

rosného bodu. Pokud je při teplotě 0 °C a atmosférickém tlaku 1 
bar relativní vlhkost 100 %, pak při tlaku 7 bar již teplota tlakového 

rosného bodu přesáhne 30 °C.

V praxi to znamená, že když stlačíme vzduch na 10 barů, zmenší 
se jeho objem na 1/10. Tím klesne při stejné teplotě na 1/10 i jeho 

schopnost pojmout vlhkost. Při teplotě 25 °C je maximální obsah 
vody v 1 m3 nasyceného vzduchu 23,05 g. Po stlačení na 10 barů (při 

zachování stejné teploty) se nám vyloučí 20,75 g vody jako kon-
denzát.

Není důležité si tyto vzorce zapamatovat. Podstatné je pochopit 
základní princip a vědět, kde si můžete v případě potřeby najít další 

informace.

TRoCHA 
fyZIKy
POKrAčOvání
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jestliže stlačený vzduch při 7 barech a rosném bodě 10 °C uvolníme na 

atmosférický tlak, jeho rosný bod bude cca -15 °C.
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1. Vlhkost
Vlhkost obsažená ve stlačeném vzduchu po jeho ochlazení 

v  potrubním systému kondenzuje. To má za následek provozní 
problémy a růst nákladů na údržbu.

2. Pevné částice
V prostředí průmyslových podniků existuje až 5× vyšší množství 

prachových částic ve vzduchu, než mimo ně. Téměř 80 % částic 
prachu má rozměr menší než 2 μm, takže je vzduchové filtry na 

vstupu nejsou schopné zachytit.

3. olej
Klasické rotační kompresory používají olejovou lázeň, ze které 

se část maziva dostává do stlačeného vzduchu.

NEČISToTy
VE STLAČENÉM VZDUCHU

Stlačený vzduch se podle kvality rozděluje do šesti tříd definovaných normou DIN ISO 8573-1:2010. Třída 1 má nejvyšší 
čistotu, třída 6 nejnižší. Dále se používá, zejména u bezolejového vzduchu, označení třída 0. Tato třída musí splňovat 
dohodnuté podmínky mezi dodavatelem a provozovatelem a musí vykazovat vyšší čistotu, než vzduch čistoty třídy 1.

Třídy kvality stlačeného vzduchu:
Třída Přípustný zbytkový obsah oleje v mg/m³ Přípustný obsah prachu μm/mg/m³ Přípustná vlhkost rosný bod °C/g/m³

1 0,01 0,1 / 0,1 -70 / 0,003

2 0,1 1 / 1 -40 / 0,11

3 1,0 5 / 5 -20 / 0,88

4 5 40 / 40 +3 / 6,0

5 25 – +7 / 7,8

6 – – +10 / 9,4

Podstatné je, kolik obsahuje hlavních nežádoucích příměsí:



obzvláště citlivé jsou na přítomnost nežádoucích příměsí ve stlačeném vzduchu tyto aplikace:

•	 Lakování včetně práškového
•	 Jemné pneumatické nástroje
•	 Měření stlačeným vzduchem
•	 Medicínské a zubní aplikace
•	 Balení potravin
•	 Kosmetický průmysl

3. 2. Pevné částice

Na krychlový metr nasávaného vzduchu připadá v průměru 140–190 milionů částic 
pevných nečistot. V prostorách průmyslových závodů může být jejich množství až 

5× vyšší než v okolním prostředí. Téměř 80 % částic prachu má rozměr menší 
než 2 μm, takže je vzduchové filtry na vstupu nezachytí. Uvnitř technologie naráží 

vysokou rychlostí do jejích stěn, které erodují, a spolu s vodní párou a oleji tvoří 
součást chemicky agresivního kondenzátu.

Kromě prachu je v 1 m3 vzduchu v průměru 3 900 mikroorganismů virů a bakterií. 
Ty se dostávají do vlhkého a teplého prostředí technologie, kde se mohou rychle 

množit.
K nečistotám nasátým z atmosféry se v tlakovém systému přidávají také kovové 

částečky vzniklé opotřebením strojního vybavení nebo rez způsobená kyselým 
kondenzátem.

Pevné nečistoty lze odstranit filtrací. Bližší informace najdete v kapitole 4. filtrace.

3. 3. olej

V  atmosférickém vzduchu se vyskytuje olej ve formě uhlovodíků 
v koncentraci 0,05 až 0,5 mg na m3. V závislosti na teplotě má formu 

olejového aerosolu nebo olejové páry. V průmyslových provozech je 
ho výrazně vyšší množství než například v zubní ordinaci. Další olej se 

do stlačeného vzduchu dostává z  lubrikantů používaných k  mazání 
a chlazení kompresoru.

Stejně jako vodní kondenzát i olej přechází po ochlazení do tekutého 
skupenství. je třeba zmínit, že navzdory obecnému mínění je 

kontaminace stlačeného vzduchu olejem výrazně méně nebezpečná 
než příměs vodní páry. Ta tvoří až 99 % objemu kapaliny v kondenzátu.

3. 1. Vlhkost

Vzduch nasávaný kompresorem z atmosféry vždy obsahuje vodní páru. Množství vody, 
které je vzduch schopný pohltit, záleží na jeho teplotě a objemu. Podrobně je vše popsáno 

v kapitole 2. Trocha fyziky nikoho nezabije.

vlhkost představuje hlavní nežádoucí příměs ve stlačeném vzduchu. odstraňujeme ji ze 
vzduchu pomocí sušiček nebo odlučovačů. Získaný kondenzát musí být před vypuštěním 

do odpadních vod upraven tak, aby nepoškozoval životní prostředí. Existují dva základní 
způsoby: likvidace specializovanou firmou nebo použití separátoru, který z kondenzátu 

pomocí filtrace a  gravitačního principu odstraní olej a  pevné nečistoty. Většina 
kondenzátu se po průchodu separátorem může vypustit do odpadu a jen malá část se 

předá k odborné likvidaci.

Atmosférický vzduch ale neobsahuje jen páru. jsou v něm také prach, bakterie, viry a další 
mikroskopické částice, z nichž velká část projde vstupními filtry. Při stlačování se do něj 

dostávají také kovové částečky ze strojního vybavení, olej používaný k mazání a chlazení 
kompresoru i  další chemikálie, jako rozpouštědla. Protože je kondenzát chemicky 

agresivní, způsobuje korozi a erozi technologie, množení bakterií, znečištění výsledných 
produktů, odstávky ve výrobě a dodatečné náklady na údržbu.

NEČISToTy

POKrAčOvání



Každý filtr způsobuje v pneumatickém systému určitý pokles tlaku a tím i nutnost 
zvýšeného výkonu kompresoru. To má za následek růst spotřeby energie a opotřebení 

technologie. Důležité je pravidelně měnit vložky filtrů.

Celý filtrační systém je nutné navrhnout s ohledem na potřebnou čistotu výstupního 
stlačeného vzduchu, jeho objemový průtok a maximální provozní tlak. Navíc se 

filtry používají společně s ostatními prvky jako jsou sušičky vzduchu, cyklónové 
odlučovače, vzdušníky a další, což z návrhu efektivního pneumatického systému 

dělá poměrně komplikovaný proces.

fILTRACE 
STLAČENÉHo VZDUCHU

Jako první obranná linie proti 
pevným nečistotám slouží vstupní 
filtry. Protože v prostorách 
průmyslových podniků bývá 
vysoká koncentrace prachových 
částic, velká část pevné 
kontaminace projde do 
tlakového systému. Zde se 
k nim přidají ještě částečky 
rzi způsobené chemicky 
agresivním kondenzátem.

filtry obecně se dají rozdělit podle svého principu na předfiltry, mikrofiltry 
a uhlíkové filtry. U mikrofiltrů prochází vzduch nařasenou látkou, která 

zachytí nejen pevné částice do určité velikosti, ale i kapénky olejového 
aerosolu. Čím je plocha filtru větší, tím je účinnější. Vnitřní prostor 

pouzdra filtru je navržen tak, aby co nejvíce omezoval turbulence 
procházejícího vzduchu. jeho stěny jsou upraveny pro vyšší odolnost 

vůči chemickým látkám (kondenzátu) i abrazi pevnými nečistotami.
Mikrofiltr je třeba umístit v takovém místě, kde je stlačený vzduch 

nejchladnější. S rostoucí teplotou stoupá průchod oleje, zvyšuje se 
opotřebení filtru a klesá tlak v systému.

Druhým typem filtru je filtr s aktivním uhlím, který pracuje na 
chemickém principu. Ten se montuje za mikrofiltr a je schopný ze 

stlačeného vzduchu odstranit i oleje ve formě páry nebo nežádoucí 
pachové látky.

filtry jsou pro připojení k systému opatřeny závitem nebo přírubou. 
jejich součástí může být diferenční manometr k měření poklesu 

tlaku vzduchu při průchodu a manuální nebo automatický odpouštěč 
kondenzátu. Pístové kompresory vyvolávají v pneumatickém systému 

tlakové rázy a mohou tak způsobit netěsnost filtrů. Pro zjednodušení 
obsluhy bývají filtry podle svých parametrů barevně rozlišeny.



SUšENí 
STLAČENÉHo VZDUCHU

Nejefektivnějším způsobem, jak 
se vlhkosti ve stlačeném vzduchu 
zbavit, je použití sušiček vzduchu. 
Dělí se podle způsobu fungování 
na kondenzační a adsorpční.

V případě kondenzačních sušiček je vzduch při průchodu 
tepelným výměníkem ochlazen na úroveň rosného 

bodu a  zbaven tím obsažené vlhkosti. Ta je sbírána ve 
formě tekutiny a odváděna do separátoru a odlučovače 

kondenzátu.

Vysušený vzduch se posléze ohřeje na běžnou teplotu a  pokračuje dál 
rozvodem. Kondenzační sušičku lze instalovat ve vytápěných prostorách 

s teplotou od 3 °C výše. Výsledný obsah vodní páry je cca 6 g/m3.

Druhou možností je použít adsorpční sušičku. V  ní je vzdušná vlhkost 
pohlcována filtry na základě adsorpce. obsahuje dvě komory se sušícím 

prostředkem. V  jedné z  nich je tlakový vzduch zbaven vlhkosti, v  druhé 
pak dochází k sušení silikagelu pomocí ohřevu vstupním vzduchem nebo 

regenerací proudem již usušeného stlačeného vzduchu.

Výhodou adsorpčních sušiček je schopnost provozu i při nízkých teplotách. 
fungují i v prostředí pod -40 °C. Dále je možné adsorpční sušičku využít pro 

dosoušení vzduchu po průchodu kondenzační sušičkou. V takovém případě 
lze dosáhnout obsahu vodní páry až 0,003 g/m3.

Cyklonový odlučovač je možné použít pro odstranění jak vody, 
tak i  kapalného oleje. Lopatky odlučovače stlačený vzduch 

roztočí. Vzniklá odstředivá síla nasměruje tekutiny i  pevné 
částice na stěny odlučovače, odkud tento kondenzát stéká 

na jeho dno. odtud je vypouštěna odvaděčem kondenzátu, 
ideálně elektronickým nebo časovým. Plovákové nebo ruční 

odvaděče se v tomto případě nedoporučují.

Pro navržení sušící části pneumatické technologie je třeba 
znát objemový průtok vzduchu, pracovní tlak, požadovanou 

výslednou kvalitu vzduchu a  další parametry. Sušičky 
jsou používány společně s  filtry, separátory kondenzátu, 

redukčními ventily atd.



BEZoLEjoVÉ
SPIRÁLoVÉ
KoMPRESoRy



NEjPoKRoČILEjší 
TECHNoLogIE 
PRo VySoCE 
KVALITNí 
VZDUCH

Pro výrobu dílů, které tvoří spirálový kompresor, je zapotřebí 
vysoce přesná technologie zpracování. Společnost AneSt iWAtA

COrPOrAtiOn vyvinula nové spirálové bloky díky svým 
zkušenostem a know-how, které získala za posledních 20 let.

Princip spirálového stlačování 
Jak se pohybuje oběžná dráha spirály od pozice č.1 k č.4, 

velikost symetrických kompresních komor se postupně 
zmenšuje a vzduch v nich obsažený se stlačuje. Ten je pak 

odveden přes centrální výfukový otvor.

Kondenzát bez oleje 
Odvod kondenzátu z olejových kompresorů vyžaduje řádné 

zacházení, protože obsahuje oleje. Bezolejové spirálové 
kompresory jsou naopak ekologicky šetrné, jejich kondenzát 

je čistý a neobsahuje olej, a tak odpadají náklady na likvidaci 
kondenzátu.

čistota 
Vzduch z olejem mazaných kompresorů obsahuje olej  

a může znečistit potrubí. Toto se s bezolejovým spirálovým 
kompresorem, který vyrábí vysoce kvalitní bezolejový 

vzduch, nestane.

Certifikace třídy nula 
TÜV (nezávislý testovací orgán) potvrdil, že kvalita vzduchu 

z našich spirálových bezolejových kompresorů  odpovídá 
“třídě 0 (ISO8573-1:2010[-:-:0])“.

Co je třída nula? 
ISO8573-1(JIS B8392-1) definice třídy kvality pro stlačený 

vzduch. Třída nula indikuje nulové množství oleje na 
stěnách, olejová mlha a olejová pára zcela chybí. Vzhledem 

k tomu, že zejména olejová pára nemůže být absorbována 
běžnými vzduchovými filtry, je důležité pro provozy, které 

vyžadují čistý vzduch, použití kompresorů třídy nula.

Kondenzát z bezolejového 
kompresoru

Kondenzát z olejem  
mazaného kompresoru

1 2 3 4

1.  Oběžná 
spirála

2.  Pevná 
spirála

3.  Kompresní 
prostor

Vnitřní potrubí kompresoru mazaného olejem

Vnitřní potrubí bezolejového kompresoru

tŘídA Koncentrace oleje v mg/m³

0
Podle specifikace uživatele nebo 

dodavatele zařízení  
a přísnější třídy 1

1  0.01
2  0.1

3  1
4  5

Olej na stěně potrubí 1

1
2

3

Olejové výpary3

Olejová mlha2



SAMoSTATNÉ 
BEZoLEjoVÉ 
SPIRÁLoVÉ 
KoMPRESoRy Hliníkový vzdušník  

(antikorozní povrch)
Manipulační kolečka 

pro lepší mobilitu
Membránová sušičkaSpirálový blok (0,75kW)  

(na jedné hřídeli s motorem)

Model

výkon

Řízení  
provozu

Max. provozní tlak Objemový proud (F.A.d) (*1) Hladina 
hlučnosti (*2) výstup

tlakový 
rosný bod 

sušičky

Objem  
vzdušníku

rozměry 
(šxdxv)

Hmotnost napětí

kW HP bar MPa l/min m3/h db(A) velikost °C l mm kg
volt/Hz/

Pha

SLPE-07E

0.75 1 Tlakový spínač 8 0.8

70 4.2

49
3/8”

(kulový ventil)

-
5

(vnitřní)

335x590x690 50

230/50/1
SLPE-07ED 60 3.6 15 335x660x690 52

*1 Objemový proud měřen při max. provozním tlaku. 
*2 Hladina hlučnosti měřena ve vzdálenosti 1m v souladu s ISO11201; tolerance ±3dB. 
• Doporučujeme instalovat za kompresor vzduchové filtry a externí vzdušník. 
• Dokonce i u kompresorů s třídou nula se v potrubí může nacházet olej. To může být způsobeno přítomností oleje v potrubí před instalací kompresoru nebo poruchou během výrobního procesu.

Princip membrány
•  Přátelské k životnímu prostředí; žádný freonový plyn 

•  Funkce samočištění

vlastnosti 

• 8.000 prov. hodin bez údržby *

• Bezolejový vzduch třídy nula 

• Nízká hladina hlučnosti

• Malé vibrace 

• Kompaktní rozměry 

• Kolečka pro snadnou manipulaci 

• K dispozici je model s membránovou sušičkou

0.75 kW (1HP)

SlPe-07e

* Kromě sacího filtru.



1.5 kW (2HP) - 7.5 kW (10HP) 

Počitadlo provozních 
hodin

tlačítko 
nouzového 
zastavení

Manometr

Motor

Spirálový blok kompresoru

vlastnosti 

• 10.000 prov. hodin bez údržby *

• Bezolejový vzduch třídy nula 

• Motor IE3 s vysokou účinností

• Řídicí panel pro snadné ovládání u modelů 5.5/7.5 kW 

• Nízká hladina hlučnosti 

• Malé vibrace 

SlPe-15(1)e-37(1)e

SlPe-55(1)F-75(1)F

Modely 8 bar

Modely 10 bar

Model
výkon Řízení  

provozu

Max. provozní tlak Objemový proud (F.A.d) (*1) Hladina  
hlučnosti (*2) výstup

rozměry 
(šxdxv)

Hmotnost
Objem  

vzdušníku
napětí

kW HP bar MPa l/min m3/h db(A) velikost mm kg l volt/Hz/Pha

Standard

SLPE-15E 1.5 2

Tlakový spínač

8 0.8

155 9.3 54

3/8“ 535x685x745

80

-

230/50/1

SLPE-22E-T 2.2 3 243 14.5 58 85

400/50/3
SLPE-37E 3.7 5 404 24.2 59 105

SLPE-55F 5.5 7.5 Tlakový
senzor

596 35.7 55
3/4“ 605x970x1195

205

SLPE-75F 7.5 10 808 48.4 57 210

Se vzdušníkem

SLPE-15E-90 1,5 2

Tlakový spínač 8 0.8

155 9 57

3/8“ 650x1100x1340

175

90

230/50/1

SLPE-22E-T-90 2,2 3 243 15 57 180
400/50/3

SLPE-37E-90 3,7 5 404 24 62 300

Se vzdušníkem 
Se sušičkou

SLPE-15ED-90 1,5 2

Tlakový spínač 8 0.8

155 9 58

3/8“ 650x1320x1340

225

90

230/50/1

SLPE-22ED
-T-90

2,2 3 243 15 58 230
400/50/3

SLPE-37ED-90 3,7 5 404 24 63 350

Model
výkon Řízení  

provozu

Max. provozní tlak Objemový proud (F.A.d) (*1) Hladina 
hlučnosti (*2) výstup rozměry (šxdxv) Hmotnost

Objem  
vzdušníku

napětí

kW HP bar MPa l/min m3/h db(A) velikost mm kg l volt/Hz/Pha

Standard

SLPE-151E 1.5 2

Tlakový spínač 10 1.0

119 9.3 55

3/8“ 535x685x745

80

-

230/50/1

SLPE-221E-T 2.2 3 207 14.5 59 85
400/50/3

SLPE-371E 3.7 5 337 24.2 59 105

Se vzdušníkem

SLPE-151E-90 1,5 2

Tlakový spínač 10 1.0

119 7 56

3/8“ 650x1100x1340

175

90

230/50/1

SLPE-221E
-T-90

2,2 3 207 12 56 180
400/50/3

SLPE-371E-90 3,7 5 337 20 65 300

Se vzdušníkem 
Se sušičkou

SLPE
-151ED-90

1,5 2

Tlakový spínač 10 1.0

119 7 57

3/8“ 650x1320x1340

225

90

230/50/1

SLPE-221ED
-T-90

2,2 3 207 12 57 230
400/50/3

SLPE
-371ED-90

3,7 5 337 20 66 250

*1 Objemový proud měřen při max. provozním tlaku. 
*2 Hladina hlučnosti měřena ve vzdálenosti 1m v souladu s ISO11201; tolerance ±3dB.
• Doporučujeme instalovat za kompresor vzduchové filtry a externí vzdušník. 
• Dokonce i u kompresorů s třídou nula se v potrubí může nacházet olej. To může být způsobeno přítomností oleje v potrubí před instalací kompresoru nebo poruchou během výrobního procesu.

* Kromě sacího filtru.

SAMoSTATNÉ 
BEZoLEjoVÉ 
SPIRÁLoVÉ 
KoMPRESoRy



11 kW (15HP) - 30 kW (40HP) 

vlastnosti 

• Vícestupňové ovládání pro úsporu energie

• Bezolejový vzduch třídy jedna

• 10.000 prov. hodin bez údržby u modelů 8 bar *

• Motor IE3 s vysokou účinností 

• Dotykový panel pro sledování provozních podmínek 

• Nízká hladina hlučnosti 

• Malé vibrace 

Sestava spirálových 
kompresorů

Model
výkon Řízení  

provozu

Max. provozní tlak Objemový proud (F.A.d) (*1) Hladina 
hlučnosti (*2) výstup rozměry (šxdxv) Hmotnost napětí

kW HP bar MPa l/min m3/h db(A) velikost mm kg volt/Hz/Pha

SLPE-110E 11(3x3.7) 15

Tlakový
senzor

8 0.8

1211 72.6 60
1“ 655x960x1555

365

400/50/3
SLPE-150E 15(4x3.7) 20 1615 96.8 61 435

SLPE-220E 22(6x3.7) 30 2422 145 64
1 1/4“ 1370×955×1555

745

SLPE-300E 30(8x3.7) 45 3230 194 65 885

Model
výkon Řízení  

provozu

Max. provozní tlak Objemový proud (F.A.d) (*1) Hladina 
hlučnosti (*2) výstup rozměry (šxdxv) Hmotnost napětí

kW HP bar MPa l/min m3/h db(A) velikost mm kg volt/Hz/Pha

SLPE-1101E 11(3x3.7) 15

Tlakový
senzor

10 1.0

1009 60.5 60
1“ 655x960x1555

365

400/50/3
SLPE-1501E 15(4x3.7) 20 1346 80.8 62 435

SLPE-2201E 22(6x3.7) 30 2018 121,1 66
1 1/4“ 1370×955×1555

745

SLPE-3001E 30(8x3.7) 45 2692 161,5 66 885

Modely 8 bar

Modely 10 bar

Rozdíly v poměru spotřeby energie podle druhu řízení

Spotřeba vzduchu (%)

Start/stop

Zátěž/volnoběh

Modulované řízení

Měnič

Modulované řízení 
+ start/stop

Sp
ot

ře
ba

 e
ne

rg
ie

 (%
)

Provoz vícestupňového ovládání pro dosažení vysoké úspory energie 
(vícestupňové ovládání)

Energeticky úsporný provoz se 4 kompresory 
při nízké spotřebě

Plný provoz se 6 kompresory při vysoké 
spotřebě

Tl
ak

D
od

áv
ka

 v
zd

uc
hu

100%

0%

Horní 
hranice

Spodní 
hranice

č.1
č.2
č.3
č.4
č.5
č.6
č.7
č.8K

om
pr

es
or

y 

*1 Objemový proud měřen při max. provozním tlaku. 
*2 Hladina hlučnosti měřena ve vzdálenosti 1m v souladu s ISO11201; tolerance ±3dB. 
• Doporučujeme instalovat za kompresor vzduchové filtry a externí vzdušník. 
• Dokonce i u kompresorů s třídou nula se v potrubí může nacházet olej. To může být způsobeno přítomností oleje v potrubí před instalací kompresoru nebo poruchou během výrobního procesu.

* Kromě sacího filtru.

SESTAVy 
BEZoLEjoVýCH 
SPIRÁLoVýCH 
KoMPRESoRů



PŘEHLED 
TECHNICKýCH 
ÚDAjů

1 Model SLPE Bezolejový spirálový kompresor

2 Výkon

07 0,75kW / 1HP

15 1,5kW / 2HP

22 2,2kW / 3HP

37 3,7kW / 5HP

55 5,5kW / 7,5HP

75 7,5kW / 10HP

110 11kW / 15HP

150 15kW / 20HP

220 22kW / 30HP

300 30kW / 40HP

3 Max. tlak
Prázdné pole 8 bar

1 10 bar

4 Série
E E Série

F F Série

5 Sušička
Prázdné pole Bez sušičky

D Se sušičkou

6 *1 Výkon
M Jedna fáze, 230V/50Hz

T Tři fáze , 400V/50Hz

7 Vzdušník

Prázdné pole Bez vzdušníku

90 Se vzdušníkem 90L 

270 Se vzdušníkem 270L 

500 Se vzdušníkem 500L 

1 2 3 4 5 6*1 7

SLPE - 22 1 E D - M - 270

Model
výkon Řízení  

provozu

Max. provozní tlak Objemový proud (F.A.d) (*1) Hladina 
hlučnosti (*2) výstup

rozměry 
(šxdxv)

Hmotnost
Objem  

vzdušníku
napětí

kW HP bar MPa l/min m3/h db(A) velikost mm kg l volt/Hz/Pha

Standard

SLPE-07E
0.75 1

Tlakový spínač

8 0.8

70 4.2
49

3/8“

335x590x690 50 5
(vnitřní) 230/50/1SLPE-07ED 60 3.6 335x660x690 52

SLPE-15E 1.5 2 155 9.3 54

535x685x745

80

-

SLPE-22E-T 2.2 3 243 14.5 58 85

400/50/3

SLPE-37E 3.7 5 404 24.2 59 105

SLPE-55F 5.5 7.5

Tlakový senzor

596 35.7 55
3/4“ 605x970x1195

205

SLPE-75F 7.5 10 808 48.4 57 210

SLPE-110E 11 15 1211 72.6 60
1“ 655x960x1555

365

SLPE-150E 15 20 1615 96.8 61 435

SLPE-220E 22 30 2422 145 64
1 1/4“ 1370×955×1555

745

SLPE-300E 30 45 3230 194 65 885

Se vzdušníkem

SLPE-15E-90 1,5 2

Tlakový spínač 8 0.8

155 9 57

3/8“ 650x1100x1340

175

90

230/50/1

SLPE-22E-T-90 2,2 3 243 15 57 180
400/50/3

SLPE-37E-90 3,7 5 404 24 62 300

Se vzdušníkem 
Se sušičkou

SLPE-15ED-90 1,5 2

Tlakový spínač 8 0.8

155 9 58

3/8“ 650x1320x1340

225

90

230/50/1

SLPE-22ED
-T-90

2,2 3 243 15 58 230
400/50/3

SLPE-37ED-90 3,7 5 404 24 63 350

Model
výkon Řízení  

provozu

Max. provozní tlak Objemový proud (F.A.d) (*1) Hladina 
hlučnosti (*2) výstup

rozměry 
(šxdxv)

Hmotnost
Objem  

vzdušníku
napětí

kW HP bar MPa l/min m3/h db(A) velikost mm kg l volt/Hz/Pha

Standard

SLPE-151E 1.5 2

Tlakový spínač

10 1.0

119 9.3 55

3/8“ 535x685x745

80

-

230/50/1

SLPE-221E-T 2.2 3 207 14.5 59 85

400/50/3

SLPE-371E 3.7 5 337 24.2 59 105

SLPE-1101E 11 15

Tlakový senzor

1009 60.5 60
1“ 655x960x1555

365

SLPE-1501E 15 20 1346 80.8 62 435

SLPE-2201E 22 30 2018 121,1 66
1 1/4“ 1370×955×1555

745

SLPE-3001E 30 45 2692 161,5 66 885

Se vzdušníkem 

SLPE-151E-90 1,5 2

Tlakový spínač 10 1.0

119 7 56

3/8“ 650x1100x1340

175

90

230/50/1

SLPE-221E
-T-90

2,2 3 207 12 56 180
400/50/3

SLPE-371E-90 3,7 5 337 20 65 300

Se vzdušníkem 
Se sušičkou

SLPE
-151ED-90

1,5 2

Tlakový spínač 10 1.0

119 7 57

3/8“ 650x1320x1340

225

90

230/50/1

SLPE-221ED
-T-90

2,2 3 207 12 57 230
400/50/3

SLPE
-371ED-90

3,7 5 337 20 66 250

Modely 8 bar

Modely 10 bar

*1 Pouze model 2,2kW 



•	 Měření dodaného množství stlačeného vzduchu a jeho kvality.

•	 Měření spotřeby, tlaku a ztrát v systémech stlačeného vzduchu.

•	 Měření spotřeby el. energie na výrobu stlačeného vzduchu, optimalizace provozu 
a nákladů.

•	 Kompletní audity výrobních provozů s ohledem na využití stlačeného vzduchu, jeho 
kvalitu a efektivitu.

•	 Analýza vlhkosti, olejových částic a plynných uhlovodíků ve stlačeném vzduchu.

•	 Prodej měřící techniky pro obor stlačeného vzduchu a dalších plynů.

•	 Komplexní návrhy, realizace a rekonstrukce kompresorových stanic, včetně úpravy 
a filtrace stlačeného vzduchu.

•	 Průmyslové generátory dusíku.

•	 Specializace na velmi čistý stlačený vzduch bez oleje.

•	 Prodej a revize tlakových nádob.

•	 odborné semináře pro provozovatele kompresorů a zařízení na stlačený vzduch.

•	 Servis

NEZÁVISLOST	•	JEDINEČNOST	•	PRECIZNOST

TECHNIKA	•	ZKUŠENOSTI	•	REFERENCE

Vyzkoušejte nás!
Air Consult Cz, s. r. o.
Ke sv. jiří 3/2, 312 00 Plzeň 
www.airconsult.cz


