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Seria APS X
NOWY STANDARD
W wyniku nieustannych nakładów na rozwój technologii, Grupa Airpress przedstawia nową Serię kompresorów 
śrubowych o mocy od 5,5 kW aż do 37 kW. Seria APS X dostępna jest w wersji stało- lub zmiennoobrotowej (IVR). 

Urządzenia od 15 kW dostępne są również w wersji z dwustopniowym modułem śrubowym. Dzięki temu zastosowaniu 
uzyskujemy znacznie większą wydajność przy takim samym poborze mocy. W zależności od potrzeb, maszyny 
zaprojektowano w wersji wolnostojącej,  osadzonej na zbiorniku oraz na zbiorniku ze zintegrowanym osuszaczem 
ziębniczym.

Kompresory Serii X charakteryzują się nową generacją modułów śrubowych. Zastosowano innowacyjny napęd 
bezpośredni dzięki któremu uzyskano najwyższą możliwą sprawność. Niezawodne, wydajne i łatwe w użytkowaniu 
kompresory zapewniają bezproblemowe działanie przy minimalnych kosztach eksploatacji. 

Nowoczesne panele sterujące pozwalają na stałe monitorowanie pracy oraz wprowadzanie zmian najważniejszych 
parametrów urządzenia.



Proces produkcji kompresorów Serii APS X 
Najwyższa jakość i standard wykonania



JEDNOSTOPNIOWE BLOKI ŚRUBOWE bezpośrednio 
połączone z silnikiem. Brak elementów przeniesienia napędu 
sprawia, że efektywność silnika wynosi 100%, a wydajność jest 
poprawiona o 2-3% w porównaniu z silnikiem asynchronicznym 
o tej samej specyfi kacji. Bezpośredni napęd oznacza znacznie 
mniejsze koszty konserwacji oraz wyeliminowanie strat 
związanych z poślizgiem i naprężaniem się pasków.

WYSOCE WYDAJNE SILNIKI SYNCHRONICZNE Z MAGNESAMI 
STAŁYMI.  Silniki te mają wysoki współczynnik mocy oraz 
moc rozproszeniową na niskim poziomie. Osiągają wydajność 
o 5-8% wyższą w stosunku do klasycznych. Silniki te posiadają 
szeroki zakres częstotliwości od 0Hz  do 200Hz a sprawność 
silnika niezależnie od jego obciążenia jest zasadniczo stała. 
Silniki te mają wysoki moment obrotowy, bardzo dobre 
zdolności adaptacyjne oraz są odporne na obciążenia w 
momencie startu. Przeznaczone do pracy ciągłej dzięki wysokiej 
odporności na temperaturę. Taka konstrukcja silnika pozwoliła 
nam wyeliminować łożyska co w efekcie zmniejszy koszty 
konserwacji i napraw w trakcie eksploatacji.

DWUSTOPNIOWE BLOKI ŚRUBOWE bezpośrednio połączone 
do silnika z magnesami stałymi to znaczna oszczędność 
energii oraz zredukowane koszty eksploatacyjne silnika. Niższy 
stosunek ciśnień (3:1) pomiędzy stopniem 1 i 2   minimalizuje 
powrót kompresji, co zwiększa wydajność urządzeń. Proces 
sprężania powietrza w dwóch etapach jest w zasadzie procesem 
izotermicznym i sprawia, że oszczędność energii wynosi 15% w 
stosunku do klasycznego rozwiązania. 

NOWEJ GENERACJI FALOWNIKI (IVR) charakteryzują się 
wysoką wydajnością oraz niskim zużyciem energii. Nasze 
falowniki są standardowo wyposażone w fi ltry EMC co 
gwarantuje kompatybilność elektromagnetyczną bez względu 
na częstotliwość (Hz). Kompresory z falownikami zużywają 
nawet o 30% energii elektrycznej mniej od kompresorów 
stałoobrotowych tej samej mocy (kW). 



Urządzenia Serii APS X wyposażone są w 
panele sterowania 
MAM-860, MAM-6080 lub MAM-6090. 

Standardowe cechy paneli sterowania to:
regulacja ciśnienia
ostrzeżenie wysokiej temperatury
przegląd godzin pracy
ustawienie czasu rozładowania
kontrola bieżąca
kontrola napięcia
wskaźnik parametrów pracy MAM-860 MAM-6080 / MAM-6090

Ekran kolorowy -

Ekran dotykowy -

Moduł Wi-Fi -

Automatyczny restart -

Ustawianie programu tygodniowego -

Wizualny schemat pracy -

Aplikacja mobilna (Android) -

Dostęp przez Internet -

MAM Net

Sterowanie zdalne

Dziennik usterek

Wskaźnik przeglądu technicznego

Menu wielojęzyczne

Kontrola faz
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APS COMBI DRY X OD 5.5KW DO 15KW - STAŁOOBROTOWE

ROZRUCH
GWIAZDA-
TRÓJK T

PANEL
STERUJ CY
MAM-860

APS 7.5 COMBI DRY X 369007 5.5 kW / 7.5 KM 670 L/min 10 bar 200 L 1 63 dB(A) MAM-860 400V / 50Hz / 3Ph / Y-Δ 1450 x 600 x 1500 mm 370 kg

APS 10 COMBI DRY X 369010 7.5 kW / 10 KM 920 L/min 10 bar 500 L 1 63 dB(A) MAM-860 400V / 50Hz / 3Ph / Y-Δ 1700 x 670 x 1620 mm 380 kg

APS 15 COMBI DRY X 369015 11 kW / 15 KM 1380 L/min 10 bar 500 L 1 63 dB(A) MAM-860 400V / 50Hz / 3Ph / Y-Δ 1750 x 750 x 1890 mm 530 kg

APS 20 COMBI DRY X 369020 15 kW / 20 KM 1870 L/min 10 bar 500 L 1 63 dB(A) MAM-860 400V / 50Hz / 3Ph / Y-Δ 1750 x 750 x 1890 mm 530 kg



APS COMBI DRY X OD 5.5KW DO 15KW - STAŁOOBROTOWE

Kompresory śrubowe serii APS COMBI DRY X to gotowe 
do użytku urządzenia.
Osadzone na zbiorniku ze zintegrowanym osuszaczem 
są gotowe do wytwarzania sprężonego powietrza o 
przemysłowej jakości do serwisów samochodowych, 
zasilania siłowników pneumatycznych czy też 
piaskowania. Po zastosowaniu fi ltrów dokładnych mogą 
z powodzeniem zasilać także lakiernie oraz systemy 
wymagające lepszej klasy powietrza.
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APS IVR X 5.5KW - ZMIENNOOBROTOWE

FALOWNIK

PANEL
STERUJ CY

Z EKRANEM DOTYKOWYM

MAM-6080

7 / 8 / 10 bar

APS 7.5 IVR COMBI X 369907-IVR 5.5 kW / 7.5 KM 770 / 740 / 670 L/min 10 bar 200 L 1 - 63 dB(A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1450 x 670 x 1500 mm 300 kg

APS 7.5 IVR COMBI DRY X 369957-IVR 5.5 kW / 7.5 KM 770 / 740 / 670 L/min 10 bar 200 L 1 63 dB(A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1450 x 670 x 1500 mm 370 kg



APS IVR X 5.5KW - ZMIENNOOBROTOWE

Kompresory zmiennoobrotowe  APS 7,5 IVR COMBI 
(DRY) X to rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się tam, 
gdzie zapotrzebowanie na sprężone powietrze jest 
zróżnicowane.
Kompaktowa budowa oraz niskie zużycie energii 
elektrycznej sprawiają, że urządzenia te są bardzo 
popularne w małych i średnich zakładach usługowych i  
produkcyjnych.
Razem z zestawem fi ltracyjnym serii OFA-G2 Airpress 
uzyskamy klasę „Zero” sprężonego powietrza co pozwala 
na kontakt powietrza z artykułami spożywczymi i 
farmaceutycznymi w procesie produkcji i pakowania.
Dlatego takie rozwiązanie znalazło uznanie i popularność 
na farmach mlecznych jako zasilenie systemów  
udojowych.
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APS IVR X WOLNOSTOJĄCE OD 5.5KW DO 37KW - ZMIENNOOBROTOWE

7 / 8 / 10 bar

APS 7.5 IVR X 369407-IVR 5.5 kW / 7.5 KM 770 / 740 / 670 L/min 10 bar 1 63 dB(A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 950 x 670 x 895 mm 220 kg

APS 10 IVR X 369410-IVR 7.5 kW / 10 KM 1120 / 1050 / 920 L/min 10 bar 1 63 dB(A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 950 x 670 x 895 mm 230 kg

APS 15 IVR X 369415-IVR 11 kW / 15 KM 1590 / 1520 / 1380 L/min 10 bar 1 63 dB(A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1000 x 820 x 1145 mm 330 kg

APS 20 IVR X 369420-IVR 15 kW / 20 KM 2280 / 2130 / 1870 L/min 10 bar 1 63 dB(A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1120 x 820 x 1150 mm 320 kg

APS 30 IVR X 369430-IVR 22 kW / 30 KM 3600 / 3360 / 2950 L/min 10 bar 1 66 dB(A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1300 x 880 x 1185 mm 430 kg

APS 40 IVR X 369440-IVR 30 kW / 40 KM 4830 / 4600 / 4240 L/min 10 bar 1 70 dB(A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1200 x 950 x 1335 mm 530 kg

APS 50 IVR X 369450-IVR 37 kW / 50 KM 6460 / 6160 / 5620 L/min 10 bar 1 70 dB(A) MAM-6080 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1300 x 1000 x 1335 mm 650 kg

FALOWNIK

PANEL
STERUJ CY

Z EKRANEM DOTYKOWYM

MAM-6080



APS IVR X WOLNOSTOJĄCE OD 5.5KW DO 37KW - ZMIENNOOBROTOWE

Kompresory zmiennoobrotowe serii APS IVR X to 
bardzo wszechstronne urządzenia do użytku w średnich 
i dużych zakładach produkcyjnych. Szeroki wybór mocy 
urządzeń, zmienna praca za pomocą falownika oraz 
szereg możliwych ustawień parametrów pracy pozwala 
optymalnie dobrać kompresor. Szczególnie polecane na 
linie produkcyjne, rozbudowane systemy magazynowe i 
pakujące oraz do obsługi urządzeń CNC.
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APS 2IVR X OD 15KW DO 37KW WOLNOSTOJĄCE DWUSTOPNIOWE - ZMIENNOOBROTOWE

2 STOPNIOWY
STOPIE
SPR ANIA

7 / 8 / 10 bar

APS 20 2IVR X 369420-2IVR 15 kW / 20 KM 2640 / 2520 / 2260 L/min 10 bar 2 63 dB(A) MAM-6090 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 950 x 670 x 895 mm 220 kg

APS 30 2IVR X 369430-2IVR 22 kW / 30 KM 4420 / 4200 / 3800 L/min 10 bar 2 68 dB(A) MAM-6090 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1100 x 900 x 1400 mm 590 kg

APS 40 2IVR X 369440-2IVR 30 kW / 40 KM 5820 / 5550 / 5040 L/min 10 bar 2 68 dB(A) MAM-6090 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1300 x 1000 x 1445 mm 590 kg

APS 50 2IVR X 369450-2IVR 37 kW / 50 KM 7240 / 6900 / 6270 L/min 10 bar 2 68 dB(A) MAM-6090 400V / 50Hz / 3Ph / Falownik 1300 x 1000 x 1445 mm 670 kg

FALOWNIK
PANEL

STERUJ CY
Z EKRANEM DOTYKOWYM

MAM-6090



APS 2IVR X OD 15KW DO 37KW WOLNOSTOJĄCE DWUSTOPNIOWE - ZMIENNOOBROTOWE

Dwustopniowe kompresory śrubowe APS 2IVR X to 
urządzenia wyjątkowo wydajne w stosunku do poboru 
mocy. Dwustopniowe sprężanie, inteligentna, zmienno-
obrotowa praca oraz wyjątkowa oszczędność energii 
sprawia, że są idealnym rozwiązaniem dla zakładów 
wielozmianowych.  
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Kompresor śrubowy APS X
Separator cyklonowy
Separator wody / oleju (WOS)
Zbiornik na sprężone powietrze
Filtr wstępny typu P
Mikrofi ltr dokładny typu M
Osuszacz ziębniczy
Zestaw fi ltrujący adsorpcyjny OFA-G2
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Rozwiązanie z zestawem 
fi ltrującym OFA-G2

Rozwiązanie z osuszaczem 
ziębniczym

• Przemysł spożywczy
• Przemysł farmaceutyczny
• Przemysł chemiczny
• Inne wymagające powietrza klasy Zero

• Linie produkcyjne
• Serwisy samochodowe
• Lakiernie
• CNC
• Inne

5 6

7

4

8
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ROZWIĄZANIA DLA UZYSKANIA WYSOKIEJ JAKOŚCI SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Osuszacze adsorpcyjne serii ADS

Oszczędność energii elektrycznej

Zestawy fi ltracyjne serii OFA-G2

Sprężane przez kompresor powietrze zawiera zanieczyszczenia takie jak woda, olej oraz 
cząsteczki stałe występujące w otoczeniu. W wielu dziedzinach przemysłu wymagana jest 
wysoka jakość sprężonego powietrza regulowana normą ISO8573-1. 

Termin ciśnieniowy punkt rosy (PDP) używany jest w celu opisania zawartości wody w 
sprężonym powietrzu. Jest to temperatura [°C] poniżej której para wodna zamienia się w wodę 
(następuje kondensacja) przy aktualnym ciśnieniu roboczym. Im niższy PDP, tym bardziej jest 
osuszone powietrze. Standardowe rozwiązania jak osuszacze ziębnicze osiągają ciśnieniowy 
punkt rosy na poziomie +3°C, co w efekcie daje klasę 4 sprężonego powietrza, natomiast 
osuszacze adsorpcyjne serii ADS nawet do -70°C, co praktycznie eliminuje wilgoć w sprężonym 
powietrzu i zapobiega wtórnej kondensacji.  

Typowe zastosowania osuszaczy adsorpcyjnych serii ADS oraz OFA to instalacje i systemy 
pneumatyczne w których występuje ryzyko zamarzania oraz aplikacje wymagające wysokiej 
jakości sprężonego powietrza: w przemyśle spożywczym, farmaceutycznym, elektronicznym, 
chemicznym itd.

Zestawy fi ltrujące serii ADS oraz OFA-G2 pracują w trybie tak zwanym STAND BY. Bez względu 
czy sprężone powietrze jest pobierane czy też nie, są w ciągłej gotowości do oczyszczania. 
Sprężone powietrze swobodnie przepływa przez wieże od wlotu do wylotu cały czas 
utrzymując poziom fi ltrowania a sterownik przywraca normalny tryb pracy bezpośrednio po 
wznowieniu poboru powietrza.  
Regeneracja osuszaczy ADS i OFA (na zimno) zużywa niewielką ilość sprężonego powietrza 
redukując koszt oczyszczania powietrza.

Aby usunąć ze sprężonego powietrza wilgoć i cząstki olejowe ale także mikrocząsteczki 
stałe, zalecamy zastosować zestawy fi ltracyjne serii OFA-G2. Są to gotowe rozwiązania do 
oczyszczania powietrza wyposażone w fi ltry wstępne, osuszacz adsorpcyjny jak też 3 mikrofi ltry 
(w tym z węglem aktywnym). Zastosowanie takiego zestawu sprawia, że sprężone powietrze 
spełnia wymaganie klasy zero wg normy ISO 8573-1.
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Kompresory śrubowe serii APS X

OSUSZACZE ZIĘBNICZE / MIKROFILTRY

Osuszacze ziębnicze

Mikrofi ltry

Osuszacze ziębnicze  serii APX to urządzenia służące do usuwania wilgoci z instalacji 
sprężonego powietrza. Jeżeli instalacja sprężonego powietrza zawiera wilgoć, 
może to spowodować uszkodzenie sprzętu oraz doprowadzić do kosztownych 
napraw. Zainstalowanie osuszacza ziębniczego rozwiąże problem wilgoci w 
warsztatach mechanicznych, wulkanizacyjnych i innych zakładach używających 
narzędzi pneumatycznych. Punkt rosy serii APX to +3˚C.

Mikroiltry sprężonego powietrza służą do skutecznego usuwania cząstek stałych, 
wody, aerozoli olejowych, węglowodorów, zapachów i oparów z instalacji 
sprężonego powietrza.

W zależności od wymagań jakości powietrza (norma ISO 8573-1) należy stosować 
odpowiedni zestaw oraz rodzaj wkładu fi ltrów (P, R, M, S, A, A2).
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ZBIORNIKI NA SPRĘŻONE POWIETRZE / AUTOMATYCZNE SPUSTY KONDENSATU

Zbiorniki na sprężone powietrze

Automatyczne spusty kondensatu

Oferujemy szeroki zakres zbiorników na sprężone powietrze. Dostępne są w 
wersjach od 11 do 16 bar. Wszystkie nasze zbiorniki posiadają certyfi katy CE i są 
dostarczane do Klienta razem z kompletem niezbędnych dokumentów. 

W zależnośći od zapotrzebowania, mamy do dyspozycji następujące rodzaje 
zbiorników na sprężone powietrze: 
• pionowe
• poziome
• lakierowane
• galwanizowane

Automatyczne spusty Airpress drenują kondensat bez niepotrzebnych strat 
powietrza ze zbiorników, fi ltrów i instalacji. 

Oferujemy spusty pływakowe, elektroniczne czasowe i elektroniczne czujnikowe. 
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APS X SERWIS / GWARANCJA

Serwis

Gwarancja

W celu zagwarantowania najwyższej jakości i niezawodności działania Twojego kompresora 
śrubowego wymagana jest jego regularna konserwacja.  

Zalecamy wykonywanie przeglądów okresowych co najmniej raz w roku lub co 1000 
godzin pracy. Autoryzowany serwis AIRPRESS gwarantuje oryginalne części zamienne 
oraz pomoże należycie zadbać o Twój kompresor śrubowy i uzyskać jego maksymalną 
żywotność.

Udzielamy trzyletniej gwarancji na nasze kompresory śrubowe serii APS X.
Korzyści z umowy o świadczenie usług serwisowych są następujące:

• PROFESJONALNA KONSERWACJA
Przeprowadzając konserwację zgodnie z instrukcjami producenta, 
zwiększasz niezawodność swojej instalacji.

• DOSTĘPNY 24 GODZINY NA DOBĘ
Jeżeli posiadasz umowę serwisową, nasz Dział serwisowy jest do Twojej dyspozycji 
24 godziny na dobę

• ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE
W celu zagwarantowania prawidłowej konserwacji należy używać tylko 
oryginalnych części.



DeDeDDDDDD alalere :

Airpress Polska Sp. z o.o.
Rynkowa 156

62-081 Przeźmierowo, Polska
Tel: + 48 61 652 57 00 Fax: + 48 61 652 57 01

E-mail: bok@airpress.pl


