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100% gwarancja 
bezolejowego 
sprężonego 
powietrza
Bezolejowe sprężarki śrubowe  
z wtryskiem wody

D15H – D37H 
D15HRS – D110HRS

Chłodzone wodą i powietrzem
Innowacyjne technologie bezolejowego 
sprężania powietrza
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Zakres ciśnienia 
Od 5 do 10 barów

Wydajność 
Od 0,32 do 18,55 m³/min

Moc silnika 
Od 15 do 110 kW

Wybór sprężarek DH to gwarancja 
bezolejowego sprężonego powietrza 
spełniającego najwyższe standardy jakości

Jako producent i dostawca sprężarek z 90-letnim 
doświadczeniem, CompAir dba o jakość i innowacyjność 
oraz zrozumienie zmieniających się potrzeb klientów. 
Jest to najbardziej widoczne w rozwoju typoszeregu DH.

Nasze sprężarki bezolejowe pomagają firmom z różnych 
branż na całym świecie nie tylko osiągać, ale również 
przewyższyć cele jakościowe i produkcyjne między 
innymi w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, 
elektronicznym, medycznym i energetycznym. Obecnie 
jesteśmy w czołówce producentów bezolejowych 
sprężarek dzięki zrozumieniu wyzwań, przed którymi 
stają klienci i braniu pod uwagę ich potrzeb.

Ponadto CompAir angażuje się w opracowywanie 
przyjaznych dla środowiska rozwiązań, które pomagają 
naszym klientom spełniać wymogi prawne mające 
zapobiegać zmianom klimatycznym - od obniżania 
rachunków za energię elektryczną do efektywniejszego 
działania w celu zmniejszenia zużycia energii. 

Dlaczego bezolejowe? Wolne od 
zanieczyszczeń — wolne od ryzyka
Wybierając bezolejową sprężarkę CompAir serii DH, 
otrzymują Państwo czyste, niezawodne i ekonomiczne 
źródło sprężonego powietrza, które korzystnie wpływa 
na prowadzoną działalność i wyniki finansowe!

Czystość powietrza ma kluczowe znaczenie w wielu 
zastosowaniach, w których nawet najdrobniejsza kropla 
oleju może spowodować zniszczenie produktu lub 
urządzeń produkcyjnych. Dlatego w sprężarkach 
CompAir serii DH nie ma absolutnie żadnego oleju, a 
samo urządzenie otrzymało certyfikat ISO 8573-1 klasy 0 
(2010) gwarantujący najwyższą czystość sprężonego 
powietrza dzięki zastosowaniu technologii bezolejowych 
i stosowaniu podzespołów nie zawierających silinkonu.

• spożywczym
• farmaceutycznym
• chemicznym

•  inżynieryjnym i 
technologicznym

• samochodowym
• elektronicznym

CompAir w praktyce  
Nasze sprężarki bezolejowe sprawdzają się w tysiącach 
zastosowań na całym świecie, zapewniając wysokiej 
jakości, tanie sprężone powietrze producentom, 
przetwórcom i operatorom w różnych gałęziach 
przemysłu, w tym:

Zobacz przykłady zastosowań i studia 
przypadków na www.compair.com
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CompAir DH — sposób 
na oszczędności
Wyjątkowa konstrukcja zapewnia niższe prędkości 
obrotowe w połączeniu z niższą temperaturą  
roboczą, dzięki czemu uzyskuje się wysoką sprawność  
i mniejsze zużycie elementów. Zastosowanie silnika 
jednostopniowego o bezpośrednim napędzie bez 
przekładni lub pasów zwiększa wydajność. Regulacja 
wydajności sprężarki umożliwia wytwarzanie ilości 
sprężonego powietrza dopasowanej dokładnie  
do aktualnego zapotrzebowania i przynosi  
znaczne oszczędności. 

Rosnąca presja społeczna i legislacyjna 
zmusza firmy do zmniejszenia negatywnego 
oddziaływania na środowisko — kwestie 
te rozwiązują nasze sprężarki bezolejowe.

“
”

CompAir w praktyce  
Zwiększona niezawodność i obniżone koszty

Firma Rohde & Schwarz GmbH & Co. rozpoczęła w 
głównym zakładzie produkcyjnym w Memmingen 
(Niemcy) program modernizacji zasilania sprężonym 
powietrzem przez zastosowanie bezolejowych 
sprężarek CompAir serii DH. Dzięki temu 
zwiększono niezawodność produkcji i obniżono 
koszty sprężonego powietrza, a także uzyskano 
szybki zwrot i poprawiono efektywność.

„Dodatkowe koszty inwestycji zwracają się dzięki 
niższemu zużyciu energii i ograniczonym kosztom 
obsługi”.

Alfred Ahon,  
Manufacturing Technology Projects, Rohde & Schwarz.
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Sprężarki CompAir serii DH  
— zaawansowana  
technologia sprężania
Brak oleju zapobiega problemom z zanieczyszczonym 
powietrzem. Bez oleju - bez kłopotów.

•   Jednostopniowe moduły śrubowe z napędem 
bezpośrednim maksymalizują wydajność i zmniejszają 
koszty serwisowania. 

•   Wysokiej jakości układ wtrysku wody wspomaga proces 
sprężania przez schładzanie i uszczelnianie stopnia 
sprężającego, zwiększając wydajność.

•   Ze względu na brak przekładni nie ma potrzeby 
stosowania oleju.

•   Niskie obciążenia łożysk i niskie prędkości  
obrotowe umożliwiają stosowanie łożysk nie  
wymagających smarowania.

•   Układ regulacji wydajności umożliwia redukcję  
kosztów energii.

•    Kompleksowa kontrola zapewnia bezpieczną i 
niezawodną pracę oraz zdalną komunikację.

•   Kompaktowa i wyciszona obudowa redukuje hałas i 
ułatwia instalację.

CompAir DH — najwyższej jakości 
sprężone bezolejowe powietrze do 
wszystkich zastosowań

Zalety konstrukcyjne
Sprężarki serii DH mają znacznie mniejszą liczbę 
ruchomych części niż porównywalne urządzenia, dzięki 
czemu mniej elementów może ulec awarii. Niższe 
prędkości i zrównoważone obciążenia łożysk wydłużają 
żywotność stopnia sprężającego, co z kolei wpływa na 
niskie koszty operacyjne. Dzięki wyjątkowo niskiej 
temperaturze pracy wynoszącej poniżej 60°C uzyskano 
wysoką sprawność.

Eliminuje to również potrzebę stosowania wewnętrznej 
chłodnicy końcowej, a dzięki mniejszemu zużyciu energii 
ogranicza się do minimum spadek ciśnienia.

Dwustopniowe z 
chłodzeniem pośrednim

Seria DH z 
wtryskiem wody

Oszczędność energii

Oszczędność energii

Schemat sprężania

C
iś

ni
en

ie

Wtrysk wody oznacza niższą temperaturę pracy, 
co przekłada się na skuteczniejsze sprężanie.

Izotermiczne
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Największym składnikiem kosztów eksploatacji 
sprężarki jest energia elektryczna. CompAir korzysta 
z technologii oszczędzania energii na każdym etapie 
projektowania, dostarczając sprężarkę, która pracuje 
znacznie sprawniej.

“

”

Części i podzespoły nie występujące 
w sprężarce serii DH
•  Olej

•  Separator oleju

•  Przekładnia

•  Filtry oleju

•  Chłodnica końcowa

•  Pompa olejowa

•  Złożone układy uszczelniające

CompAir DH Tradycyjne 
bezolejowe

Olej Nie ✓ Tak

Prędkość Do 35000 obr./min ✓ 6000 - 25000obr./min

Temperatura 
sprężania

60oC ✓ Do 200oC

Stopień 
sprężający

1 ✓ 2

Liczba 
przełożeń

0 ✓ 5 - 7

Liczba  
łożysk

7 ✓ Ponad 15

Liczba  
uszczelnień

2 ✓ Ponad 15

Obciążenia osiowe działają 
po obu stronach głównego 

wirnika.

Obciążenia promieniowe 
działają na górze i spodzie 

głównego wirnika.

Zrównoważone obciążenia = 
długi czas eksploatacji

Zrównoważone obciążenia podczas sprężania prowadzą 
do niskiego obciążenia łożysk i najwyższej niezawodności.

Wydajny system oczyszczania wody
Sprawdzona i przetestowana filtracja za pomocą 
odwróconej osmozy zapewnia wysoką jakość 
oczyszczonej wody 
stosowanej w procesie 
sprężania do nawilżania, 
uszczelniania i chłodzenia.

Dzięki zastosowaniu 
specjalnej pompy użycie 
wody zredukowano  
do minimum.

Mniej znaczy więcej
CompAir DH — tradycyjna technologia bezolejowa nie 
może się z nią równać.
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Zwiększa wydajność, oszczędza 
energię ORAZ pieniądze

82%

8%

10%

5%

12%

Koszty 
konserwacji  
i serwisu

Inwestycja

Koszty  
energii

OSZCZĘD
N

O
ŚĆ
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N

E
R

G
II

Standardowa 
sprężarka 

śrubowa o stałej 
wydajności

Sprężarka o 
regulowanej 
wydajności 

CompAir
do 

35%

Doskonałe rozwiązanie 
w przypadku zmiennego 
zapotrzebowanie na powietrze
Sprężarki z regulowaną wydajnością doskonale 
sprawdzają się w sieciach o zmiennym zapotrzebowaniu 
na sprężone powietrze, czyli de facto w większości 
zakładów przemysłowych. Zastosowanie takiej sprężarki 
znacznie obniża roczne łączne koszty użytkowania i 
zapewnia stabilne zasilanie sprężonym powietrzem  
o stałym ciśnieniu.

Maksymalna wydajność na dowolnym poziomie 
zapotrzebowania pozwala obniżyć koszty energii i 
oszczędzić pieniądze.

•  Doskonała wydajność

•  Wysoka niezawodność

•  Niskie koszty eksploatacji

Dzięki sprężarce z regulowaną wydajnością można łatwo 
oszczędzić 35% energii, ponieważ wytwarza ona jedynie 
taką ilość sprężonego powietrza, która jest wymagana w 
danym momencie.

Zmniejsz koszty eksploatacji i 
zużycie energii
Największym składnikiem kosztów eksploatacji sprężarki 
jest energia elektryczna.
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Delcos XL — innowacyjny 
sterownik z ekranem dotykowym
Wielojęzyczny system sterowania zapewnia bezpieczne i 
niezawodne działanie oraz chroni inwestycję użytkownika 
przez stałe monitorowanie parametrów roboczych. Ma to 
niebagatelne znaczenie przy redukcji kosztów 
eksploatacji.

•  Precyzyjny monitoring zapewniający wyjątkową 
niezawodność działania

•  Wysoka rozdzielczość, łatwy w obsłudze panel dotykowy

•  Przyjazna dla użytkownika, przejrzysta struktura

•  Zintegrowana karta SD do szczegółowej analizy

•  Wykresy trendów 
- ciśnienia sieci 
- prędkości silnika (modele z regulacją wydajności) 
-  godzin pod obciążeniem / całkowitych godzin pracy i 

średniej wydajności
   - średniej tygodniowej wydajności

•  Opcjonalnie funkcja zmiany obciążenia podstawowego

Inwestycja

CompAir w praktyce  
Obniżenie kosztów energii w najstarszym 
browarze świata. Bezolejowa sprężarka o 
regulowanej wydajności CompAir pomogła 
najstarszemu na świecie browarowi obniżyć o 30% 
koszty sprężonego powietrza.

Browar wybrał sprężarkę D22H RS z technologią 
PureAir, wytwarzającą całkowicie wolne od oleju 
sprężone powietrze, która idealnie spełnia ich 

rygorystyczne wymagania dotyczące czystości.

Układ regulacji prędkości obrotowej silnika 
dopasowuje wydajność sprężarki do aktualnego 
zapotrzebowania, dzięki czemu wytwarza ona TYLKO 
taką ilość sprężonego powietrza, która jest wymagana 
w danym momencie.

„Razem z CompAir zmierzyliśmy zużycie energii 
przez system i stwierdziliśmy, że dzięki 
zastosowaniu nowej sprężarki i usunięciu 
nieszczelności zmniejszyło się ono o około 
jedną trzecią”.

Gerd Abstreiter, 
Kierownik działu technicznego,  
Browar Weihenstephan
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Uproszczona konserwacja
Budowa naszych bezolejowych sprężarek zapewnia ich 
wieloletnią bezawaryjną pracę — charakteryzują się 
solidną, łatwą w konserwacji i nieskomplikowaną 
konstrukcją. Zaprojektowaliśmy je również z myślą o 
łatwej obsłudze, wyposażając w szereg opcji sterowania 
zapewniających pełną kontrolę nad źródłem powietrza.

Uproszczony serwis zmniejsza 
koszty eksloatacji

Seria DH — całkowity brak 
problemów
•  Znacznie mniej ruchomych części oznacza mniej 

potencjalnych problemów.

•   Niskie prędkości i zrównoważone obciążenia łożysk 
wydłużają żywotność stopnia sprężającego do 36 000 
godzin przy niskich kosztach operacyjnych.

•  Niższe temperatury robocze zmniejszają zużycie 
elementów.

•  Brak konieczności usuwania oleju i części 
zanieczyszczonych olejem oszczędza czas i wydatki.

CompAir w praktyce  
Wysoka jakość powietrza eliminuje 
zanieczyszczenie

Niemiecki producent ziołowego likieru Mast-
Jägermeister zainstalował nową linię butelkowania 
w zakładzie Linden zdolnym do produkcji 20 000 
butelek na godzinę.

Po porównaniu sprężarek kilku producentów 
Jägermeister wybrał dwa urządzenia CompAir 
D75HRS oferujące całkowicie bezolejową pracę i 
wysoką sprawność energetyczną.

„Nasi konstruktorzy w Simmern połączyli swoją 
wiedzę z zakresu technologii sterowania i 
napędów przy użyciu sprężarek śrubowych z 
wtryskiem wody, udoskonalili niezwykle 
ekonomiczną pracę przy minimalnych 
kosztach serwisowych”.

Werner Struck,  
Inżynier mechaniki, CompAir
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Automatyczne spusty kondensatu i 
separatory wody/oleju

Przeznaczone do odprowadzania 
wody z układu sprężonego powietrza 
i separacji oleju znajdującego się w 
kondensacie.

Osuszacze ziębnicze sprężonego 
powietrza

CompAir oferuje pełną gamę wydajnych 
i przyjaznych dla środowiska 
wolnostojących osuszaczy ziębniczych.

Osuszacze adsorpcyjne  
regenerowane na zimno

Typoszereg A_XS i A_TX.

Osuszacze adsorpcyjne  
regenerowane na gorąco

Typoszereg A_TV i A_RS.

Generatory azotu

Służą do lokalnego wytwarzania 
azotu z wykorzystaniem sprężonego 
powietrza. Charakteryzują się dużą 
wydajnością i wysoką jakością 
uzyskiwanego gazu.

Uzdatnianie sprężonego powietrza
Nowoczesne linie produkcyjne wymagają  
powietrza coraz wyższej jakości. CompAir 
wykorzystuje najnowocześniejsze urządzenia 
uzdatniające charakteryzujące się niskim  
zużyciem energii.

Separatory cyklonowe wody X 

Zaprojektowane do usuwania 
kondensatu znajdującego się  
w sprężonym powietrzu.

Filtry sprężonego  
powietrza CF

Skutecznie usuwają wodę, 
kurz i pozostałe 
zanieczyszczenia.

Sterownik nadrzędny SmartAir 
MasterAir

Zastosowanie sterownika 
nadrzędnego SmartAir Master 
mogącego sterować pracą do 12 
sprężarek, urządzeń 
uzdatniających i pomiarowych 
znacznie zwiększa sprawność 
energetyczną stacji sprężarek.

AirPlus
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Zwarta konstrukcja — łatwy montaż
Dzięki niewielkim gabarytom potrzeba mniej miejsca na 
montaż.

Wygodna obsługa serwisowa
Konstrukcja tych zestawów zapewnia wygodny dostęp do 
punktów serwisowych. Boczne drzwiczki obudowy są 
zamontowane na zawiasach i można je zdejmować w celu 
uzyskania pełnego dostępu do wszystkich podzespołów 
wymagających serwisowania. Dzięki zastosowaniu 
ograniczonej liczby elementów ruchomych koszty 
konserwacji są jeszcze niższe.

Oryginalne części zamienne:
Ciesz się całkowitym brakiem problemów dzięki CompAir! 

Oryginalne części zamienne i oleje CompAir gwarantują 
najwyższej jakości, niezawodne i wydajne sprężone 
powietrze. Części zamienne i oleje CompAir wyróżniają się 
następującymi cechami:

•  długą żywotnością nawet podczas eksploatacji w 
najtrudniejszych warunkach,

•  minimalnymi stratami zapewniającymi oszczędność energii

•  wysoką niezawodnością oznaczającą mniej przestojów,

•  produkcją zgodnie z najbardziej rygorystycznymi 
systemami kontroli jakości.

PureCARE 
Programy serwisowe CompAir PureCARE, przygotowane 
specjalnie z myślą o naszych sprężarkach 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 mechaników CompAir. Mają 
oni za zadanie utrzymywanie maksymalnych 
parametrów bezolejowego układu sprężonego 
powietrza, wykorzystując bezkonkurencyjną jakość i 
wydajność oryginalnych części. Każdy program 
serwisowy PureCare jest dostosowany do konkretnej 
instalacji i warunków w obiekcie, co zapewnia 
niezawodne i wydajne działanie układu przy 
optymalnych kosztach.

Chroń swoją inwestycję
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Dane techniczne - sprężarki CompAir DH
Standardowe — chłodzone wodą i powietrzem

Z regulowaną wydajnością — chłodzone wodą i powietrzem

Model Chłodzenie Moc 
silnika 

Ciśnienie 
robocze 

Wydajność  
[m3/min]

Wymiary  
dł. × sz. × wys. 

Poziom 
hałasu 

Ciężar 

[kW] [bar g] 8 bar m* 10 bar m* [mm] [dB(A)]** [kg]

D15H
Powietrze  

15 8 10 2,30 1,80 1345 x 880 x 1612
68 672

Woda 65 624

D22H
Powietrze  

22 8 10 3,50 2,89 1345 x 880 x 1612
68 691

Woda 65 643

D37H
Powietrze  

37 8 10 5,86 5,04 1722 x 920 x 1659
71 960

Woda 61 860

Model Z regulowaną 
wydajnością

Moc 
silnika 

Ciśnienie  
robocze  
[bar g]

Wydajność  
[m3/min]

Wymiary  
dł. × sz. × wys. 

Poziom 
hałasu  

obc. 70%

Ciężar 

[kW] min. max. min.* max.* [mm] [dB(A)]** [kg]

D15H RS
Powietrze 

15 5 10 0,32 2,34 1345 x 880 x 1612
67 687

Woda 64 639

D22H RS
Powietrze  

22 5 10 0,68 3,45 1345 x 880 x 1612
67 687

Woda 64 658

D37H RS
Powietrze  

37 5 10 1,09 6,87 1722 x 920 x 1659
71 995

Woda 60 895

D50H RS
Powietrze  

45 5 10 1,17 7,64 2158 x 1412 x 1971 73
1570

Woda 1490

D75H RS
Powietrze  

75 5 10 1,72 11,39 2158 x 1412 x 1971 75 
1890

Woda 1810

D110H RS Woda 110 5 10 3,04 18,55 2158 x 1412 x 1971 72 2200

*   Parametry zmierzone i podane zgodnie z wytycznymi normy ISO 1217 edycja 4, załącznik C i E przy 
następujących warunkach: ciśnienie powietrza wlotowego 1 bar a; temperatura powietrza wlotowego 20°C, 
wilgotność 0% (sucho)

** Pomiar w otwartej przestrzeni zgodnie z normą ISO 2151 z tolerancją ±3 dB (A)



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.

Firma Gardner Denver, do której należy marka CompAir, to jeden z największych producentów sprężarek na świecie. Naszym 
głównym celem jest nieustanne ulepszanie oferowanych urządzeń. Efektem tych starań są sprężarki spełniające oczekiwania 
nawet najbardziej wymagających klientów.

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

Bezolejowe
•         Sprężarki śrubowe z wtryskiem wody
 >     ze stałą i regulowaną wydajnością
•         Śrubowe sprężarki dwustopniowe
 >     ze stałą i regulowaną wydajnością
•         Tłokowe
•         Sprężarki odśrodkowe - Quantima®

•         Spiralne

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 

Master

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

Globalne doświadczenie ‒  
lokalne wsparcie

www.compair.com · sales@compair.com
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CompAir is a brand of Gardner Denver

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.


