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100% gwarancja 
bezolejowego 
sprężonego powietrza 
Bezolejowe sprężarki śrubowe 
Stałoobrotowe i z regulacją wydajności

D37 – D315 
D37RS – D315RS

Chłodzone powietrzem i wodą
Innowacyjne technologie 
bezolejowego sprężania powietrza
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•  Zakres ciśnień 
4 do 10 bar

•  Wydajność 
5,1 do 51,8 m³/min

•  Moc silnika 
37 do 315 kW

MANUFACTURE

Na pierwszy rzut oka
•  Sprężarki śrubowe 

bezolejowe klasy zero 
•  Chłodzone powietrzem i wodą 
•  Modele o stałej i zmiennej 

prędkości obrotowej
•  Czystość powietrza, która 

spełnia najbardziej rygorystyczne 
normy higieniczne 

•  Wyjątkowa niezawodność dla 
wymagających zastosowań

Zaprojektowane, aby spełnić Twoje potrzeby:

✓	Dwustopniowa konstrukcja bloku 
sprężarki o wysokiej sprawności 

✓	Unikalny zamknięty obieg wody 
chłodzącej obieg wody chłodzącej 
do chłodzenia bloku sprężarki  

✓	Wysokiej jakości silnik elektryczny 
IE 3, opcjonalnie IE 4 

✓		Efektywne chłodzenie silnika 

✓	Przystosowana do pracy w 
temperaturze otoczenia do 45°C

✓	Sterownik z ekranem dotykowym 
Delcos XL 

✓	Bezpieczeństwo pracy w 
wymagających aplikacjach

✓	Własny projekt i wykonanie 
bloku sprężajacego

✓	Bezpłatny iConn wewnątrz

✓	6-letnia gwarancja PureCare

- spełniające najbardziej surowe wymagania
Sprężone powietrze
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Doskonała konstrukcja
Sprężarki to nie tylko inwestycja finansowa. 
Należy pamiętać, że są one jednym z 
kluczowych elementów infrastruktury. 

W sprężarkach CompAir zamontowany jest 
nowoczesny śrubowy stopień sprężający własnej 
konstrukcji, który jest wytwarzany z wykorzystaniem 
najnowszej generacji obrabiarek CNC.

W połączeniu ze znakomitą utwardzoną powłoką stopnia 
CompAir o długiej żywotności, najwyższą niezawodnością 
i stabilną wydajnością, zapewnione są niskie koszty 
eksploatacji przez cały okres użytkowania sprężarki.

Gwarantuja użytkownikom sprężone powietrze 
o wysokiey jakosci w rozsadnych cenach.

Czystość powietrza

Niezależnie od sektora przemysłu, rośnie zapotrzebowanie 
na bezolejowe, sprężone powietrze o wysokiej 
jakości, spełniające surowe normy jakościowe.  

Niezależnie od tego, czy jest ono potrzebne do produkcji 
żywności i napojów lub chemikaliów, dostarczania 
farmaceutyków, elektroniki lub wrażliwych komponentów, 
producenci nie będą już dłużej akceptować ryzyka 
zanieczyszczenia produktu lub sprzętu. Z tego powodu 
seria D firmy CompAir oferuje najwyższy standard 
czystości powietrza i posiada certyfikat ISO 8573-
1 Klasa Zero (2010) oraz nie zawiera silikonu.

CompAir projektuje, produkuje i 
dostarcza sprężarki bezolejowe 
od ponad 100 lat.

““
””
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Innowacyjny system
Układ dwóch stopni 
sprężających o 
wysokiej wydajności
•  100% bezolejowe sprężanie, bliskie izotermicznemu
•   wysoka niezawodność dzięki niskiej temperaturze 

roboczej 

Gwarancja wysokiej sprawności 
dzięki silnikowi 
klasy IE3
•   silnik klasy IE 4 

dostępny jako opcja
•  zgodność z normami
•  niezawodność
•  długa żywotność
•  automatyczny układ smarowania

Łatwa instalacja & prosty serwis
• Kompaktowe wymiary
• Wszystkie przyłącza po jednej stronie
• Proste podłączenie kanałów wyrzutowych
• Łatwy dostęp do podzespołów
• Mała liczba części – prostszy serwis
• Długie okresy międzyprezegladowe
•  Oddzielny wlot powietrza, zasysa 

powietrze z zewnątrz

 
Znakomite chłodzenie
• optymalne chłodzenie silnika
•  zamknięty obieg wody chłodzącej stopień śrubowy 

- stały, niski poziom temperatur 
- ochrona przed zanieczyszczeniami 
- mniejsza ilość przekładni

• pojemnościowy spust kondensatu
Chłodzenie powietrzem 
•  dwa wydajne wentylatory promieniowe 

- zgodność z ErP Efficiency Legislation 2015 
- niski poziom hałasu 
- niski spadek ciśnienia 
-  Wentylatory z regulacją prędkości 

obrotowej dla minimalnego zużycia 
energii przy każdym obciążeniu

Chłodzenie wodą 
•  wysokiej jakości chłodnice płytowe i rurowe 

- niezależność od temperatury otoczenia 
- niski poziom hałasu

•  opcjonalnie chłodnice ze stali nierdzewnej

Kompaktowe wymiary 
– łatwa instalacja
•  Małe wymiary redukują ilość miejsca 

koniecznego do zainstalowania sprężarki.

Prosty serwis
•  Konstrukcja obudowy zapewnia 

łatwy dostęp do podzespołów
•  Boczne panele obudowy są zamontowane 

na zawiasach i można je zdejmować 
• | Niskie koszty serwisowania osiągnięto 

również dzięki zredukowaniu do 
minimum ilości ruchomych części.

sprężania 
bezolejowego



5

Sprężarka CompAir 
RS to czysty zysk
Sprężarki D RS zapewniają wysoką 
wydajność w pełnym zakresie regulacji.

Szeroki zakres regulacji   
Brak pracy na biegu luzem 
oznacza duże oszczędności.

 Znakomita konstrukcja układu 
napędowego  
Wysoka sprawność w pełnym 
zakresie wydajności

Sprężarki z regulowaną 
wydajnością

•  Zainstalowanie sprężarki o zmiennej wydajności może 
znacznie zmniejszy roczne zużycie energii

•  “Znakomita wydajność dzięki wysokiej jakości 
podzespołom, niskim stratom ciśnienia, niskiej 
temperaturze pracy i znakomitemu sterownikowi.” 

Wysokiej jakości falownik
• Wbudowany w szafę sterowniczą

• Niezawodność dzięki optymalnemu chłodzeniu

• Długa żywotność

82%

8%

10%

5%

12%

Koszty 
konserwacji i 
serwisowania

Inwestycja

Koszty 
energii

OSZCZĘ
DN

OŚ
CI

 E
NE

RG
II

Standardowa 
sprężarka 
śrubowa

Sprężarka z 
regulowaną 
wydajnością 

CompAir
do

35%
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Znakomita kontrola
- znakomita wydajność

iConn Compressed Air Service 4.0
✓  Zaawansowana analiza zdalna
✓  Prognozowanie - na podstawie danych historycznych
✓  Maksymalizacja efektywności energetycznej
✓  Wydajność sprężarki Optymalizacja
✓  Skrócenie czasu przestojów
✓  Działa w standardzie otwartym
✓  Nie wymaga instalacji w nowych sprężarkach - może 

być montowany w modernizowanych.
✓  Proaktywna konserwacja
...dlaczego nie można zignorować iConn!

Wykresy czasowe

Sterownik umożliwia wyświetlanie szczegółowej analizy 
pracy sprężarki w formie wykresów czasowych i 
statystycznych, co pozwala na precyzyjne ustawienie 
parametrów roboczych i uzyskanie maksymalnej 
sprawności energetycznej.

•  Ciśnienie sieci

•  Liczba obrotów silnika (wersje regulowane)

•  Liczba godzin pod obciążeniem/łączna liczba 
przepracowanych godzin oraz średnia wydajność

•   Tygodniowa średnia wydajność

Funkcje i możliwości

•   Precyzyjny monitoring zapewniający niezawodność 
- ciśnienie i temperatura otoczenia 
- ciśnienie wlotowe i wylotowe oraz temperatura obu stopni 
- ciśnienie i temperatura sieci 
- ciśnienie i temperatura oleju i wody 
- poziom wody i oleju 
… i wiele innych

•   Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy 
o wysokiej rozdzielczości

•   Przejrzysta struktura menu

•   Karta SD - przechowuje wiele charakterystyk roboczych

•   Opcjonalnie sterowanie pracą sieci do 
u spreżarek do 4 sprężarek

Innowacyjny sterownik z ekranem 
dotykowym DELCOS XL

Sterownik Delcos XL z ekranem dotykowym o 
wysokiej rozdzielczości jest niezwykle łatwy w 
obsłudze. Wszystkie funkcje są przyporządkowane 
do jednego z pięciu głównych menu, co sprawia, 
że obsługa sterownika jest intuicyjna.
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Sterownik nadrzędny 
SmartAir Master

Zarządzanie zużyciem energii jest kwestią kluczową 
dla wszystkich użytkowników sprężonego powietrza, 
gdyż to energia elektryczna stanowi najwyższą pozycję 
wśród wszystkich kosztów użytkowania sprężarki: 
w okresie pięciu lat pochłania ona przeciętnie 80% 
łącznych wydatków. Stacja sprężarkowa składa się 
najczęściej z kilku kompresorów dostarczających 
powietrze do wspólnej sieci. Z reguły łączna 
maksymalna wydajność tych sprężarek jest wyższa 
od maksymalnego zapotrzebowania zakładu.

Charakterystyka każdej sprężarki

Diagramy

Dlaczego opłacalna inwestycja
•  Synchronizuje pracę do 12 sprężarek standardowych i z 

regulowaną wydajnością

•   Eliminuje straty ciśnienia dzięki zmniejszeniu zakresu 
ciśnień do najniższej możliwej wartości

•   Wyrównuje godziny pracy umożliwiając równoczesne 
serwisowanie kilku sprężarek

•  Optymalizuje wykorzystanie sprężarek, stabilizuje poziom 
ciśnienia i zapewnia monitoring

• Usprawniając pracę całego zakładu



8

Zmiana obciążenia podstawowego

Stacje sprężarkowe składają się przeważnie 
z co najmniej kilku kompresorów zasilających 
wspólną sieć sprężonego powietrza. Dodatkowy 
moduł zmiany obciążenia podstawowego może 
sterować pracą do czterech sprężarek.

Gorąca woda Proces 
przemysłowy

Ogrzewanie Nadmuch 
gorącego 
powietrza

Odzysk ciepła
Może być zamontowany fabrycznie lub dostarczony jako 
zestaw modernizacyjny zawierający wszystkie niezbędne 
przewody rurowe i złączki.

Twoje korzyści

• Duże oszczędności

• Ochrona środowiska

• Szybki zwrot inwestycji

• Odzysk ciepła przeciętnie 80%

Uzdatnianie sprężonego powietrza
Nowoczesne systemy i procesy produkcyjne wymagają 
coraz wyższej jakości powietrza, a operatorzy sprężarek 
powietrza muszą dbać, aby sprzęt znajdujący się 
za nimi również dostarczał go dalej w 100%.

Operatorzy sprężarek powietrza nie będą musieli 
się martwić o jakość sprężonego powietrza 
— jakość będącą warunkiem maksymalnej 
wydajności produkcji i ochrony inwestycji.

Oparta na najnowszej technologii nowa gama urządzeń 
firmy CompAir instalowanych za układem sprężania 
stanowi energooszczędne rozwiązanie gwarantujące 
najniższe koszty eksploatacyjne. Te same standardy 
jakości, wydajności i sprawności, które zapewniają 
sprężarki, charakteryzują teraz asortyment urządzeń 
uzdatniających powietrze.

✓  Separatory cyklonowe wody
✓  Filtry sprężonego powietrza
✓  Automatyczne spusty kondensatu
✓  Osuszacze ziębnicze 

sprężonego powietrzar
✓  Osuszacze adsorpcyjne 

regenerowane na zimno
✓  Osuszacze adsorpcyjne 

regenerowane na gorąco
✓Suszarnie cieplno-kompresyjne (HOC)
✓Osuszacze niezamarzające
✓  Generatory azotu

AirPlusWartośćdodana
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Chrońswojąinwestycję

Oryginalne części 
zamienne CompAir

Oryginalne części zamienne i oleje CompAir gwarantują 
niezawodną pracę sprężarek i wysokiej jakości sprężone 
powietrze. Części zamienne i oleje CompAir wyróżnia:

•  długa żywotność nawet podczas eksploatacji 
w najtrudniejszych warunkach

•  duża wydajność, co przekłada się na oszczędność energii

•   wysoka niezawodność minimalizująca okresy przestojów

•  surowe normy jakościowe

Programy serwisowe PureCARE firmy CompAir, 
przygotowane specjalnie z myślą o naszej serii 
produktów bezolejowych, wykraczają poza tradycyjny 
zakres serwisu. Zapewniają nieprzerwane dostawy 
wysokiej jakości sprężonego powietrza i optymalne 
osiągi sprężarki, a w efekcie pewną realizację procesów 
produkcji i budżetowania.

Programy serwisowe PureCARE są realizowane przez 
przeszkolonych w fabryce techników firmy CompAir. 
Mają oni za zadanie utrzymywanie maksymalnych 
parametrów działania bezolejowego układu sprężonego 
powietrza w oparciu o bezkonkurencyjną jakość i 
wydajność oryginalnych części CompAir. Każdy program 
serwisowy PureCare jest dostosowany do konkretnej 
instalacji i warunków w obiekcie, co zapewnia 
niezawodne i wydajne działanie układu przy  
optymalnych kosztach.
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CompAir D-Series - Technical Data

D75 – D315 standardowe
Model 

sprężarki
Chłodzenie Moc 

silnika
Ciśnienie 

nominalne
Wydajność FAD 1] 

[m3/min]
Wymiary  
L x W x H

Poziom hałasu 2]  
[dB(A)]

Ciężar

[kW] [bar g] 8 bar g 10 bar g [mm] 8 bar g 10 bar g [kg]

D75
Powietrzem

75 8 - 10 12,91 10,63 2597 x 1744 x 2001
75 74 3023

Wodą 72 70 3223

D90
Powietrzem

90 8 - 10 15,65 13,79 2597 x 1744 x 2001
76 75 3223

Wodą 73 72 3423

D110
Powietrzem

110 8 - 10 19,51 17,39 2597 x 1744 x 2001
77 77 3265

Wodą 75 74 3465

D132
Powietrzem

132 8 - 10 22,39 20,50 2597 x 1744 x 2001
78 78 3432

Wodą 77 76 3632

D160
Powietrzem

160 10 – 22,33 2597 x 1744 x 2001 –
78 3644

Wodą 77 3844

D165
Powietrzem

160 8 - 10
29,0

24,9 3300 x 1994 x 2190
78 78 5170

Wodą 29,1 77 78 4715

D200
Powietrzem

200 8 - 10
35,8

32 3300 x 1994 x 2190
81 81 5515

Wodą 36,1 80 81 5060

D250
Powietrzem

250 8 - 10
44,1

37,2 3300 x 1994 x 2190
84 83 5670

Wodą 44,5 81 82 5215

D315
Powietrzem

315
8

49,2
N.A.

3300 x 1994 x 2190
87 N.A. 5975

Wodą 8 - 10 44,5 81 82 5520

Model 
sprężarki

Chłodzenie Moc 
silnika

Ciśnienie 
nominalne

Wydajność FAD 1]  

[m3/min]
Wymiary  
L x W x H

Poziom hałasu 2] 

[dB(A)]
Ciężar

[kW] [bar g] 7 bar g 8,5 bar g 10 bar g [mm] [8 bar g] [kg]

D37
Powietrzem

37 7 8,5
6,0 5,1

- 2248 x 1372 x 1917
76 2387

Wodą 6,0 5,2 76 2410

D45
Powietrzem

45 7 8,5
7,7 6,5

- 2248 x 1372 x 1917
76 2497

Wodą 7,7 6,5 76 2520

D55
Powietrzem

55 7 8,5 10
9,6 8,8 7,7

2248 x 1372 x 1917
76 2577

Wodą 9,6 8,8 7,8 76 2600

D75s
Powietrzem

75 7 8,5 10
12,7 11,6 10,7

2248 x 1372 x 1917
76 2682

Wodą 12,7 11,7 10,8 76 2705

D37 – D75 standardowe

Danetechniczne
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D110RS – D315RS z regulacją wydajności

1]  Dane zmierzone i podane zgodnie z normą ISO 1217 Wyd. 4, Załącznik C i E w 
poniższych warunkach pracy: ciśnienie powietrza wlotowego 1 bar a, temperatura 
powietrza wlotowego 20° C, wilgotność 0 % (suche).

2] Pomiar w otwartej przestrzeni zgodnie z normą ISO 2151, z tolerancją ±3 dB(A).

Model 
sprężarki

Chłodzenie Moc 
silnika

Ciśnienie 
robocze

Wydajność FAD1] 
[m3/min]

Wymiary  
L x W x H

Poziom hałasu 2]  przy 
obciążeniu 70 %

Ciężar

[kW] [bar g] min, max, [mm] [dB(A)] [kg]

D110RS-8
Powietrzem

110 4 - 8 8,89 19,51 2597 x 1744 x 2001
76 3278

Wodą 72 3478

D110RS-10
Powietrzem

110 4 - 10 10,51 17,68 2597 x 1744 x 2001
76 3278

Wodą 71 3478

D132RS-8
Powietrzem

132 4 - 8 8,95 22,95 2597 x 1744 x 2001
77 3476

Wodą 73 3676

D132RS-10
Powietrzem

132 4 - 10 10,51 21,10 2597 x 1744 x 2001
77 3476

Wodą 72 3676

D160RS-10
Powietrzem

160 4 - 10 10,40 23,52 2597 x 1744 x 2001
77 3688

Wodą 73 3888

D200RS-8,5
Powietrzem

200 4 - 8,5 17,3 37,4 3300 x 1994 x 2190
77 5565

Wodą 77 5110

D200RS-10
Powietrzem

200 4 - 10 18 33,2 3300 x 1994 x 2190
77 5565

Wodą 79 5110

D250RS-8,5
Powietrzem

250 4 - 8,5 17,4 46,9 3300 x 1994 x 2190
79 5720

Wodą 78 5265

D250RS-10
Powietrzem

250 4 - 10 18,4 41,7 3300 x 1994 x 2190
79 5720

Wodą 79 5265

D315RS-8,5
Powietrzem

315 4 - 8,5 16,6 51,1 3300 x 1994 x 2190
82 6025

Wodą 78 5570

D315RS-10 Wodą 315 4 - 10 18,3 48,5 3300 x 1994 x 2190 79 5570

Model 
sprężarki

Chłodzenie Moc 
silnika

Ciśnienie 
nominalne

Wydajność FAD 1] Wymiary  
L x W x H

Poziom hała-
su 2] 

Ciężar

[kW] [bar g] [m3/min] [mm] [dB(A)] [kg]

D37RS
Powietrzem

37 8,5 5,1 2080 x 1115 x 2070
65 - 74 1579

Wodą 63 - 69 1624

D45RS
Powietrzem

45 8,5 6,3 2080 x 1115 x 2070
65 - 74 1579

Wodą 63 - 69 1624

D55RS
Powietrzem

55 10 7,8 2078 x 1321 x 1947
76 - 80 2042

Wodą 76 - 80 2042

D75RS
Powietrzem

75 10 10,6 2078 x 1321 x 1947
76 - 80 2042

Wodą 76 - 80 2042

D37RS – D75RS z regulacją wydajności



Globalne doświadczenie
‒ lokalne wsparcie

Szeroka paleta sprężarek CompAir

Ponad 200 lat doświadczenia procentuje: sprężarki 
oraz urządzenia do uzdatniania sprężonego 
powietrza pod marką CompAir słyną na całym 
świecie ze swej niezawodności i 
energooszczędności.

Gęsta sieć oddziałów i dystrybutorów sprężarek 
CompAir, obejmująca wszystkie kontynenty, zapewnia dostęp do najnowszych rozwiązań w dziedzinie sprężania gazów 
w połączeniu z lokalnym doradztwem i wsparciem technicznym.

CompAir, to jeden z największych producentów sprężarek na świecie. Naszym głównym celem jest nieustanne  
ulepszanie oferowanych przez nas urządzeń. Efektem tych starań są sprężarki spełniające oczekiwania nawet najbardziej 
wymagających klientów.

Zaawansowane technologicznie
sprężarki olejowe
• Śrubowe
 > ze stałą i regulowaną wydajnością
• Sprężarki przewoźne

Bezolejowe
•          Sprężarki śrubowe z wtryskiem wody
 > ze stałą i regulowaną wydajnością
•          Śrubowe sprężarki dwustopniowe
 > ze stałą i regulowaną wydajnością
•         Spiralne
•         Ultima®

Uzdatnianie sprężonego powietrza
•      Filtry
•      Osuszacze ziębnicze i adsorpcyjne
•      Spusty kondensatu
•      Osuszacze wykorzystujące ciepło  

 sprężania
•      Generatory azotu

Nowoczesne systemy sterowania
•          Sterowniki sprężarek DELCOS
•          Sterownik nadrzędny SmartAir Maste
•         iConn - Serwis sprężarek 

Smart Compressor

Usługi dodatkowe
•      Audyt sieci sprężonego powietrza
•      Pomiar wydajności
•      Wykrywanie nieszczelności

Pomoc techniczna dla klientów
•          Dobór urządzeń
•          Lokalne oddziały serwisowe]
•          Oryginalne części zamienne i
 oleje CompAir

www.compair.com sales@compair.com

Naszym celem jest nieustanne ulepszanie
oferowanych urządzeń. W związku z tym
zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania
zmian w specyfikacji technicznej i zmiany
cen bez wcześniejszego powiadomienia.
Nasze urządzenia oferujemy w oparciu o
Ogólne Warunki Sprzedaży.
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