
Efektívne systémy & servis 
stlačeného vzduchu

Pre remeselníkov, malé a stredné podniky



Servis podľa voľby – pre Vaše zariadenie 

Schneider airsystems Vám ponúka celkovú profesionálnu starostlivosť o Vaše 
zariadenie stlačeného vzduchu. Servisné výkony sa dajú rozdeliť do štyroch 
fáz: analýza stavu a potreby, poradenstvo a plánovanie zariadenia, inštalácia  
a prevádzka a údržba a servis.

Robustné pre každé použitie

Objavte široké portfólio rôzneho pneumatického náradia na vŕtanie, skrutko-
vanie, brúsenie, pílenie, rezanie, nitovanie, spájanie a klincovanie. Náradie  
s ktorým môžete lakovať, omietať, mazať a škárovať; Náradie, ktoré odstraňuje 
hrdzu, pieskuje, seká, fúka kolesá a odsáva olej.

Perfektné rozvody stlačeného vzduchu

Rozhodnite sa medzi rôznymi rozvodnými systémami z rôznych materiálov ako 
aj množstva spojok a rozvodných krabíc. Preto Vám ponúkame aj množstvo 
hadíc, navíjacích bubnov, energetických boxov a navijákov ako aj pripájaciu  
a spájaciu techniku.

Základ pre optimálnu kvalitu stlačeného vzduchu

Nezávisle od toho, akú kvalitu stlačeného vzduchu pre Vaše použitie potrebujete, 
ponúkame Vám množstvo produktov na úpravu stlačeného vzduchu: Kondenzačné- 
a adsorpčné sušičky, odvádzače kondenzátu a najrôznejšie údržbové zariadenia  
a filtre. Preto ponúkame aj separátory olej-voda.

Výkonný a efektívny - pre každé použitie

Ponúkam Vám pre každé požiadavky ten správny kompresor: od malých, 
mobilných kompresorov na stavby cez stacionárne piestové kompresory 
pre malé a stredné dielne až po veľké skrutkové kompresory pre nepretržitú 
spotrebu vzduchu.
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Najvyššia efektivita 

vzájomne zladených produktov

Skrutkové 
kompresory
od 2,2 – 45 kW; 
na vzdušníku a/
alebo so sušičkou

Piestové 
kompresory
so stojatým 
alebo ležatým 
vzdušníkom alebo 
prídavným kompre-
sorom

Úprava 
 stlačeného 
vzduchu
Kondenzačné & 
adsorpčné sušičky, 
filtre a údržbové 
jednotky.

Pneumatické 
náradie
pre najrôznejšie 
použitie

Rozvodné 
systémy 
od 15-63 mm z rôz-
nych materiáloch 
ako aj vybavenie 
dielne, hadice  
a spojovací materiál
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UniMaster UNM W/D

CompactMaster CPM W

UniMaster UNM WX/DX

CompactMaster CPM WX

Mobilné UniMaster-kompresory –
Extrémne flexibilné pre univerzálne použitie

Mobilné CompactMaster-kompresory –
Perfektní sprievodcovia na stavbách

¾	Pre súkromné použitie až po profesionálne použitie 
v dielni vďaka rôznym výkonovým triedam:  
1,1 kW-4,0 kW; 8-15 bar; striedavý a trojfázový prúd

¾	Veľmi flexibilný: so štandardnou alebo EXTRA-výbavou

¾	Optimálne sa hodia na náročné použitie na stavbách, kvôli 
ich robustnej, kompaktnej a ľahkej konštrukcii

¾	Veľmi flexibilné: prenosná a mobilná verzia; 1,1 kW-3,0 kW; 
8-10 bar; so štandardnou alebo EXTRA-výbavou

P 10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu

15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu 
vďaka vnútornému povlaku (od 1,5 kW) P
Jednoducho ovládateľné tablo s hmlovým 
primazávačom a redukčným ventilom s filtrom (od 
2,2 kW) P
S otočnými kolieskami (od 1,5 kW) P
Bezpečnostné mäkké gumy pre vysoký jazdný 
komfort (od 1,5 kW) P

P Priamo prepojený 1-valcový resp. 2-valcový  
piestový agregát P

P Optimálne prepravné vlastnosti P
10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu P
15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu 
vďaka vnútornému povlaku P
Bezpečnostné mäkké gumy pre vysoký jazdný 
komfort (od 1,8 kW) P

Mobilné kompresory
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SysMaster  
SYM 150-8-6-WXOF

SilentMaster SEM W

Mobilný SysMaster-kompresor –
Perfektný v systéme

Mobilné SilentMaster-kompresory –
Keď je potrebná nehlučná prevádzka

¾	Perfektný v Systéme: kombinovateľný s inými systainermi

¾	Vynikajúce prenosný, len 13 kg

¾ Extrémne robustný kvôli komponentom chráneným v systaineri

¾ Vynikajúce ovládanie zvonku vďaka ovládaciemu tablu

¾ Optimálny na prepravu kvôli ergonomickej rukoväti 
a opčnému rolovaciemu vozíku

¾	Veľmi tiché vďaka krytu so zvukovou izoláciou

¾ Mimoriadne vhodné na umiestnenie v blízkosti 
 pracoviska

10-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu P
Bezolejový agregát, nenáročný na údržbu P
Dva manometre pre vzdušník a pracovný tlak P
Odvod vzduchu cez redukčný ventil P

Priamo prepojený 1-valcový resp. 2-valcový pie-
stový agregát P
Optimálne prepravné vlastnosti P
10 resp. 15-ročná záruka na vzdušník proti prehr-
dzaveniu P
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Vyberte si Vaše vybavenie so skladacím systémom-UniMaster
Zostavte Váš kompresor individuálne podľa Vašich požiadaviek a vyberte si to Vaše správne vybavenie*:

   Výkon: 4,0 kW / 5,5 kW / 7,5 kW

   Vzdušník: stojatý/ležatý

   Obsah vzdušníka: 10 l / 90 l / 270 l / 500 l

   Tlak: 10 bar / 15 bar

   Dodatočné vybavenie: Kondenzačná sušička a kryt so zvukovou izoláciou

 * Určité možnosti vybavenia nie sú navzájom kombinovateľné – pre podrobné informácie sa obráťte na Vášho odborného predajcu

 Možnosť flexibilného rozšírenia jednoduchou 
inštaláciou krytu so zvukovou izoláciou  
(pre kompresory so 4 kW) a/alebo kondenzačnej 
sušičky

 Jednoduchá a úsporná inšpekcia vzdušníka vďaka 
dobre prístupnému kontrolnému otvoru

Možnosti vybavenia

UniMaster STSUniMaster STL

Piestové kompresory-UniMaster –
Profíci do dielne

P 2 stupňový piestový kompresor s 2-valcovým 
agregátom poháňaným klinovým remeňom

P 15-ročná záruka na vzdušník proti prehrdzaveniu 
vďaka vnútornému povlaku

P Sériovo vybavené silentblokmi

P Medzichladič a dochladzovač

UNM STS XSDK
Silent s kondenzačnou 

sušičkou

UNM STS XS
s krytom so zvuko-

vou izoláciou

UNM STS XDK
s kondenzačnou 

sušičkou

UNM STS

UNM STL
s krytom so zvukovou 

izoláciou

UNM STL

Stacionárne piestové kompresory

UniMaster STB
s krytom so zvukovou 

izoláciou

UniMaster STB
prídavný kompresor
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Servisná linka 

037/6522 775-6

Dimenzovanie Vášho zariadenia stlačeného vzduchu – zavolajte odborníka!

Radi Vás podporíme pri dimenzovaní Vášho zariadenia stlačeného vzduchu a spolu s Vami

určíme Vami požadované množstvo vzduchu, vhodnú kvalitu vzduchu pre Vaše využitie,

ako aj Vašu spotrebu vzduchu s ohľadom na dlhodobý vývoj podnikania. Na záver Vám

odporučíme vhodný kompresor pre Vaše požiadavky.

Piestový verzus skrutkový kompresor

Na stláčanie vzduchu je Vám k dispozícii množstvo rôznych kompresorov. 
Tlakové kompresory majú dva výrazné princípy: piestové kompresory  
a skrutkové kompresory, rozhodujúce je pri tom zaťaženie a počet zapnutí 
kompresora počas prevádzky.

Jeden z najdôležitejších znakov piestových kompresorov  
je prerušovaná prevádzka. To znamená,  
že Váš čas zapnutia, by mal byť len maximálne  
70 percent za hodinu. 

Skrutkové kompresory sú oproti tomu  
vytrvalci – sú stavané na nepretržitú potrebu 
vzduchu. Neustále spínacie cykly sú však pre ich 
životnosť škodlivé, pretože sa tak nedosiahne, 
alebo neudrží potrebná prevádzková teplota, kvôli 
čomu sa v olejovom okruhu tvorí kondenzát. To 
má za následok vyššie opotrebovanie, kratšie 
intervaly údržby a náležite vyššie náklady.

Vo väčšine prípadov spotreba pneumatického zariadenia v remeselníckych 
prevádzkach a priemysle pozostáva zo základnej záťaže a špičkovej záťaže.  
Tu možno oba systémy kompresorov ideálne kombinovať. Skrutkový kom-
presor pokrýva základnú záťaž, piestový kompresor špičkovú záťaž.

Výpočet Vašej spotreby vzduchu

Zariadenie stlačeného vzduchu je komplexne zostavené. Pritom je vždy treba zohľadniť faktory  
ako dostupné miesto, teplota miestnosti, a odvzdušnenie, podmienky okolia, možnosti prístupu pre 
údržbové práce ako aj vývoj hluku, atď. 

Pre výpočet Vašej spotreby vzduchu je preto rozumné zavolať na pomoc odborníka na stlačený vzduch, 
keďže zle zostavené kompresory znamenajú vyššie energetické náklady, silnejšie opotrebenie a občasné 
výpadky tlaku vo Vašej sieti rozvodov.



 Jednoduchá obsluha  a najvyšší ovládací komfort 
vďaka ľahko zrozumiteľnému elektronickému  
ovládaniu

 Nenáročné na umiestnenie kvôli kompaktným  
rozmerom

 Úspora času a nákladov v prípade údržby vďaka 
ľahko prístupnému usporiadaniu všetkých  
komponentov

 Nízka hlučnosť vďaka zvukovej izolácii skrine

 Jednoduchá montáž odvodového kanálu vďaka  
odvodu vzduchu smerom hore

AirMaster AM K XBDK
so vzdušníkom a kondenzačnou 

sušičkou

AirMaster AM K XB
so vzdušníkom

AirMaster AM K XDK
s kondenzačnou sušičkou

AirMaster AM K

Skrutkové kompresory-AirMaster –
Efektívni vytrvalci

P S dlhou životnosťou, skrutkové bloky poháňané 
klinovým remeňom

P
Elektronické ovládanie s kontrolou smeru otáčania, 
displejom prevádzkových hodín, hlásením servisov, 
atď.

AirMaster AM K

Stacionárne skrutkové kompresory

Možnosti vybavenia

Vyberte si Vaše vybavenie so skladacím systémom-AirMaster
Zostavte Váš kompresor individuálne podľa Vašich požiadaviek a vyberte si to Vaše správne vybavenie:

   Výkon: 7,5 kW* / 11 kW / 15 kW / 18,5 kW

   Obsah vzdušníka: 90 l / 270 l / 500 l

   Tlak: 8 bar / 10 bar / 13 bar

   Dodatočné vybavenie: Vzdušník a/alebo kondenzačná sušička

  

 * K dodaniu len ako samostatné zariadenie
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Efektívne skrutkové bloky s dlhou životnosťou

Skrutkové kompresory AirMaster od Schneider airsystems presvedčia ich 
 robustnými skrutkovými blokmi s dlhou životnosťou. Ich vysoká miera efektivi-
ty je výsledkom dlhoročného výskumu a neustálej optimalizácie. Dodatočne 
podliehajú rotory permanentnej podrobnej kontrole, ktorá zabezpečuje vysokú 
kvalitu.

Jednoduchá obsluha a najvyšší komfort ovládania

Prehľadné ovládací panel obsahuje kompletné ovládanie kom-
presorov AirMaster: rozbeh motora, kontrola smeru otáčok, 
zapnutie a vypnutie ako aj zaťaženie a voľnobeh. Diaľkové ovlá-
danie, ochranné zariadenia, alarmové hlásenia a ďalšie servisné 
hlásenia sa dajú rovnako ovládať cez ovládací panel.

Nehlučná konštrukcia

Optimálnym vedením vzduchu sa docielilo zníženie  
hladiny hluku až na 64 dB. Tým sa takmer v okolí praco-
viska nedá počuť. Dodatočne zabezpečuje inteligentné 
vedenie prúdu vzduchu optimálne chladenie Vášho 
kompresora.

Nízke údržbové náklady

Celkové usporiadanie a konštrukcia kompresora umožňujú jednoduchý prístup zo 
všetkých strán. Všetky časti, ktoré podliehajú pravidelnej údržbe, sú z jednej strany  
jednoducho prístupné – vzduchový filter, olejový filter, nádoba separátora a klinový 
remeň. Aj doplnenie oleja a vypustenie oleja sú vďaka ľahkej prístupnosti za krátky  
čas vybavené.

Najvyššia kvalita pre optimálne výsledky

Znížte si Vaše energetické náklady!

Stláča skrutkový kompresor viac vzduchu ako je potrebné, tým sa zvyšuje podiel jeho voľnobehu. Počas 

voľnobehu potrebuje jeden kompresor cca. 30% energie plnej záťaže. Náležite môžu energetické náklady 

stláčania jedného kubického metra vzduchu stúpnuť na viacnásobok potrebných nákladov plnej záťaže.
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Úprava stlačeného vzduchu

Kondenzačná sušičky 
DK ECO

Kondenzačné sušičky – Základ pre  
optimálnu kvalitu stlačeného vzduchu

Odvádzanie a úprava kondenzátu

Filtre a údržbové zariadenia – pre najvyššiu kvalitu vzduchu

Odvádzač kondenzátu Ecomat

 Ochrana vzdušníka auto-
matickým pravidelným 
odvádzaním agresívneho 
kondenzátu

Aktívny uhlíkový filter AF-DAP

 Na odlučovanie olejových 
výparov

 Montáž za jemný filter

 Veľkosť častíc trieda 1 
Hustota častíc trieda 1 
Obsah zvyšného oleja trieda 1

Jemný filter FF-DFP

 Na odlučovanie najjemnejších 
olejových a vodných aerosólov  
a pevných nečistôt s časticami do 
0,01 μm

 Inštalácia pred sušičkou 
stlačeného vzduchu

 Veľkosť častíc trieda 1 
Hustota častíc trieda 1 
Obsah zvyšného oleja trieda 1

Predfilter VF-DVP

 Na odlučovanie kondenzátu  
a pevných nečistôt s časticami 
do 15 μm

 Inštalácia pred sušičkou 
stlačeného vzduchu

 Veľkosť častíc trieda 4 
Hustota častíc trieda 3 
Obsah zvyšného oleja trieda 4

Odlučovač oleja a vody  
Öwamat

 Mimoriadne efektívny – 
automatická separácia 
a viacstupňové čistenie vody

 Vysoká prevádzková bezpečnosť a optimálne pra covné 
výsledky kvôli spoľahlivo až na 3°C rosného bodu 
vysušenému vzduchu vďaka technológii Super-Dry

 Energiu-šetriace vďaka ECO-módu: vzduchový- 
a chladiaci kompresor sa pri dlhších odberných pau-
zách vypnú

 Energiu-šetriaci prenos tepla: predchladenie teplého 
stlačeného vzduchu na vstupe, vystupujúcim stu-
deným vzduchom vo výmenníku vzduch/vzduch

Energiu-šetriaca funkcia ECO P
Výmenník s veľkoryso dimenzovanými prietokovými 
prierezmi pre konštantne nízke straty tlaku P
Elektronicky ovládaná úroveň hladiny kondenzátu P

Rozhodnite sa pre energeticko-efektívnu sušičku!

Myslite už pred výberom Vašej kondenzačnej sušičky na to, že bežné sušičky kvôli ich regulácii prietoku permanentne 

spotrebovávajú energiu a spôsobujú tým vysoké náklady – aj keď sa neodoberá žiaden vzduch. Naše sušičky s funk-

ciou ECO-Energiespar naproti tomu spotrebovávajú len energiu, ktorá je skutočne potrebná na sušenie a pri odberných 

prestávkach, alebo pri nižšom zaťažení prechádzajú do funkcie Stand-by.



Optimálna úprava stlačeného vzduchu

Použitie Triedy kvalityPožiadavkyProdukty

VF FF

AF

AF

VF FF

FFVF

VF FF FF

VF FF FF

DK

DK

DAT

DAT

Triedy kvality stlačeného vzduchu podľa DIN ISO 8573

Trieda
Častice (nečistoty) Voda (kondenzát) Olej

Max. veľkosť častíc Max. hustota častíc Rosný bod Obsah vody Obsah zvyšného oleja
1 0,1 μm 0,1 mg/m³ -70 °C 0,003 g/m³ ≤ 0,01 mg/m³
2 1 μm 1 mg/m³ -40 °C 0,11  g/m³ 0,1 mg/m³
3 5 μm 5 mg/m³ -20 °C 0,88 g/m³ 1 mg/m³
4 15 μm 8 mg/m³ +3 °C 6 g/m³ 5 mg/m³
5 40 μm 10 mg/m³ +7 °C 7,8 g/m³ 25 mg/m³
6 > 40 μm > 10 mg/m³ +10 °C 9,4 g/m³ > 25 mg/m³
7 – – > +10 °C > 9,4 g/m³ –

VF – Predfilter
FF – Jemný filter
AF – Aktívny uhlíkový filter

DK – Kondenzačná sušička
DAT – Adsorpčná  sušička*

* Naše adsorpčné sušičky sú sériovo vybavené pred- a jemným filtrom

Tip
Prosím dodržiavajte vždy exaktné údaje Vašich dodávateľov 
surovín, alebo zariadení s ohľadom na kvalitu stlačeného 
vzduchu.

Bežný stlačený vzduch, pre pneu-
matické náradie, ručné ofukovacie 
zariadenia 

Stlačený vzduch pre pneumatické 
náradie, pneumatické motory, bežné 
striekanie farieb, nanášanie omietky 
a pieskovanie 

Pre bezolejové pneumatické náradie 
ako riadiaci vzduch pre výrobné a ba-
liace stroje,pre pneumatické tlakové 
valce a prístrojový, vzduch, meraciu 
a regulačnú techniku. Všeobecný 
dýchací vzduch pre činnosti na pra-
covisku, vysokohodnotné lakovacie 
práce, práce s jemným filmom. 

Stlačený vzduch pre všeobecné 
prípade použitia a rozvody stlačeného 
vzduchu v oblasti mrazenia. 

Pre bezolejové pneumatické nára-
die, ako riadiaci vzduch, pre výrobné 
a baliace stroje a rozvody stlačeného 
vzduchu v oblasti mrazenia.

filtrovaný 
 
 

technicky suchý, 
pre mimoriadne 
požiadavky 
 

technicky suchý, 
filtrovaný a s nízkym 
obsahom oleja, pre 
vysoké požiadavky  
 
 
 

technicky suchý, 
filtrovaný a s nízkym 
obsahom oleja 
pre mimoriadne 
požiadavky

technicky suchý, 
filtrovaný a bezo-
lejový pre vysoké 
požiadavky

častice voda olej

4-5 7 3

1 4 1-2

1 4 1

1 2-3 1-2

1 2-3 1

Skrutkový 
kompresor

Piestový 
kompresor

Vzdušník
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Perfektný rozvodný systém pre Ø 15 – 63 mm –
Flexibilne kombinovateľný a preskúšaný TÜV

Click-it – inovatívny rozvodný systém pre Ø 15-28 mm.

Naše rozvodné systémy 
sú certifikované TÜV

Odrezanie Odhrotovanie DemontážZasunutie

Polyamidová rúra

Rúra zo špeciálnej 
hliníkovej zliatiny

V4A- rúra z nerezovej ocele

Bez silikónu P
Kombinovateľný so zástrčkovým systémom 
 mosadz/nerezová oceľ, mosadzný rozvodný systém P
Čierne rúry odolné voči UV-žiareniu a vhodné na 
vonkajšiu inštaláciu P

 Ideálna ako hlavný rozvod, keďže je ľahká, stabilná 
a jednoducho rozložiteľná

 Optimálne vhodná pri vysokých výkyvoch teplôt 
kvôli nízkej rozťažnosti

Odolná voči UV-žiareniu a vhodná na vonkajšiu 
inštaláciu P
Kombinovateľná so zástrčkovým systémom 
 mosadz/nerezová oceľ, mosadzný rozvodný systém P

 Veľmi flexibilný vďaka polyamidu (PA)

 Rýchle odrezanie rozvodov prostredníctvom nožníc 
na strihanie rúr

 Ideálna ako hlavný rozvod, keďže je ľahká, stabilná 
a jednoducho rozložiteľná

 Mimoriadne hygienická  a neškodiaca potravinám, 
preto je ideálna pre potravinársky, alebo farmaceu-
tický priemysel

Odolná voči UV-žiareniu a vhodná na vonkajšiu 
inštaláciu P
Kombinovateľná so zástrčkovým systémom 
z ušľachtilej ocele P

Rozvodné systémy,  
hadice a vybavenie dielne



Hadice a vybavenie dielne

Basis+Top RLD-BT

 Univerzálne použiteľná 
so vstupnou, prechod-
nou a ukončovacou 
krabicou

Top RLD-T

 Výlučne 
k montáži na 
Basis krabicu

Basis RLD-B

 Rozvodné krabice 
s integrovaným 
konektorom na 
jednoduché pripo-
jenie rozvodu

Rozvodné krabice

Špirálová hadica SSL-PUR

 Okamžite použiteľná 
vďaka otáčavej montova-
nej rýchlospojke a vsuvke

 Dlhá životnosť 
a konštantný prietok 
vzduchu vďaka ochrane 
proti lámaniu

Navíjací bubon SLA A

 Poriadok na dielni vďaka 
automatickej funkcii 
navíjania

 Pripravený na pripojenie  
prostredníctvom 
rýchlospojky a dlhej pripá-
jacej hadici so vsuvkou

Naviják FZ

 Náradie na dosah  
ruky zavesené  
na pracovisku 

 Robustný vďaka  
hliníkovému puzdru

Energetické hniezdo

 Kompletné zásobova-
nie pre pracovisko – 
stlačený vzduch a prúd 
z jednej jednotky

 Bezpečná práca 
vďaka prípojom 
stlačeného vzduchu 
s bezpečnostnou 
rýchlospojkou

Štandardná-hadicaSuper-Flex-hadica

 Veľmi oderuvzdorné vďaka vonkajšiemu materiálu 
vystuženému látkou

 Vysoký prietok vďaka špeciálnemu PVC-vrstveniu

 K dispozícii individuálne zostaviteľné alebo vopred 
štandardne usporiadané
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Pneumatické náradie – 
Pre každé použitie ten správny produkt

Ofukovacie pištole
 Hliníkové prevedenie

 Plastové prevedenie

Rotačné náradie
 Príklepové uťahováky

 Račňové uťahováky

 Skrutkovače

 Vŕtačky

 Brúsky

Oddeľovanie a spájanie
 Karosárske pílky

 Špeciálne vyrezávače

 Nitovačky

 Sponkovačky a klincovačky

Pneumatické náradie
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Nanášanie materiálu
 Lakovacie a striekacie pištole

 Zásobníky na materiál

 Zariadenia  
na striekanie omietky

 Rozprašovacie pištole

 Špeciálne pištole

 Tlakové maznice

 Kartušové pištole

Odstraňovanie materiálu
 Ihlové oklepávače

 Sekacie kladivá

 Pieskovanie

Ostatné náradie
 Pneuhustiče

 Zariadenia na odsávanie 
oleja
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Servis podľa výberu pre Vaše zariadenie

So servisom Schneider Professional ponúka Schneider airsystems celkovú profesionálnu starostlivosť  
o Vaše zariadenie stlačeného vzduchu. Koncept je jednoduchý a prehľadný: Každý zákazník má možnosť, 
vybrať si zo širokého portfólia rôznych servisov a ním požadovaných výkonov.

Servisné výkony Schneider airystems sa dajú rozčleniť do štyroch fáz: analýza stavu   
a potreby, poradenstvo a plánovanie zariadenia, inštalácia a prevádzka a údržba a servis.

 Analýza stavu a potreby

 Poradenstvo a plánovanie zariadenia

 Inštalácia a prevádzka

 Údržba a servis

Partner na Vašej strane: 
Schneider Professional Services

Schneider Professional Services

Analýza stavu a potreby
 Zisťovanie potrieb

 Meranie a lokalizácia netesností

 Meranie energetickej efektivity

 Kontrola zariadenia a bezpečnosti

Poradenstvo a plánovanie 
zariadenia
 Kalkulácia optimalizačného-  

a úsporného potenciálu

 Projekcia

 Projekty rozmiestnenia

Inštalácia a prevádzka
 Inštalácia

 Prevádzka

 Zaškolenie

Údržba a servis
 Servis opráv a údržby na mieste

 Servis pravidelných hlásení termíny údržby & kontroly

 Servisná linka s profesionálnym odborným poradenstvom

 Servis prenájmu kompresorov

 Úzke prepojenie siete servisných stredísk
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Dodatočné náklady kvôli netesnostiam

ø Netesnosti 

  
[mm]

1 1,24 2.891 549,29

3 11,14 26.017 4.943,23

5 30,95 72.270 13.731,30

Zdroj : Bavorský Krajský úrad Životného prostredia (Hrsg.): „Ochrana 
podnebia – Znižovanie nákladov: Príručka efektívneho využívania ener-
gie v priemysle a remesle“, 1. Náklad, Augsburg, 2004

Spotreba vzduchu 
pri 6 bar  
[l/sek.] 

Strata energie/rok

pri 8.760 h/a a 0,19 €/kWh

[kWh] [€]

Analýza stavu a potreby

Položte s nami základy zariadenia stlačeného vzduchu, optimálne vyhovujúcemu Vašim požiadavkám: 
Ponúkame Vám výpočet Vašej spotreby stlačeného vzduchu, meranie netesností a rosného bodu, alebo 
objemového prúdu. Aj kompletná kontrola zariadenia a bezpečnosti patrí k celkovému spektru služieb.  
V prípade Vášho záujmu, za poplatok, radi zrealizujeme meranie a lokalizáciu netesností, meranie energe-
tickej efektivity.

Výpočet Vašej spotreby stlačeného vzduchu

Spoločne s Vami určíme Vaše požiadavky na stlačený vzduch a zohľadníme pri tom požadované množstvo 
vzduchu, vhodnú kvalitu vzduchu, spotrebu vzduchu a počet odberných miest.

Meranie a lokalizácia netesností

Netesnosti v systéme môžu byť faktorom vysokých 
nákladov. V sieti malého priemyslu a malých dielňach 
sa pohybujú priemerné netesnosti už pri 5%, pri väčšej 
sieti je to dokonca 10-15%*.

Zmeraním netesností Vám vypočítame výšku strát 
 vzduchu. V prípade potreby riešenia, nájdeme netesno-
sti a tieto podľa Vášho želania odstránime.

Zvýšte energetickú efektivitu Vášho zariadenia!

Naši špeciálne vyškolení zamestnanci radi skontrolujú celý Váš systém 
stlačeného vzduchu a zistia potenciál úspor. K tomuto bude počas celého  
týždňa merané vyťaženie Vášho zariadenia, priebeh tlaku, spotreba  
vzduchu, rosný bod ako aj cykly zaťaženia a voľnobehu. 
 
Analýzou týchto dát môžu naši zamestnanci zobraziť aktuálnu spotrebu  
energie Vášho zariadenia, vypočítať netesnosti a opotrebenie,  optimalizovať  
prevádzkový chod Vášho kompresora a tým minimalizovať Vaše energetické  
náklady. Okrem toho, sa môžu cielenou optimalizáciou Vášho zariadenia, 
predĺžiť intervaly údržby, zvýšiť bezpečnosť Vašich výpadkov, zlepšiť 
pracovné výsledky a znížiť opotrebenie Vášho náradia.

Percentá vzťahujúce sa na spotrebu počas výrobnej prevádzky. Údaje: Bavorský Krajský úrad Životného prostredia
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Servisná linka 

037/6522 775-6

Dimenzovanie Vášho zariadenia stlačeného vzduchu – zavolajte odborníka!

Radi Vás podporíme pri dimenzovaní Vášho zariadenia stlačeného vzduchu a spolu s Vami

určíme Vami požadované množstvo vzduchu, vhodnú kvalitu vzduchu na Vaše využitie, 

ako aj Vašu spotrebu vzduchu s ohľadom na dlhodobý vývoj podnikania. Na záver Vám 

odporučíme vhodný kompresor pre Vaše požiadavky.

Špecialisti Schneider airsystems určia pre Vás najvhodnejšie riešenie stlačeného vzduchu – individuálne  
prispôsobené Vašim požiadavkám. Nezávisle od toho či plánujete nové zariadenie, alebo chcete opti malizovať 
existujúce, je Schneider airsystems správnym partnerom na dimenzovanie efektívneho zariadenia stlačeného 
vzduchu.

Výpočet optimalizačného potenciálu

Vychádzajúc z výsledkov analýzy stavu a potreby vypočítajú 
naši špecialisti pre Vás ten správny, optimalizačný potenciál 
a z toho vyplývajúce úspory.

Plánovanie zariadenia a projekcia

Dosiahnite maximálnu efektivitu Vášho zariadenia: prispôsobi-
ac Vašej  
spotrebe stlačeného vzduchu, Vašim existujúcim zariade-
niam ako aj Vášho priestoru uloženia, naplánujeme Vaše za-
riadenie stlačeného vzduchu vrátane úprav kondenzátu a 
stlačeného vzduchu, systému rozvodov, ako aj dodatočne 
požadovanej periférii, ako zásobovanie prúdu alebo 
klimatizačné zariadenia.

Dimenzovanie rozvodov

K efektívnemu zariadeniu stlačeného vzduchu patrí aj ideálne 
dimenzo vaná sieť rozvodov. Na základe Vašej individuálnej 
analýzy potreby, pre Vás navrhneme perfektný systém rozvo-
dov s vhodnými odbernými miestami. Správne dimenzo-
vaným systémom rozvodov sa znižujú Vaše straty tlaku  
v rozvodoch. Tým sa udržiava výkon stláčania tak  nízko, ako 
je to možné – efektivita stúpa!

Poradenstvo a plánovanie zariadenia

Schneider Professional Services



Inštalácia a prevádzka

Potom čo je zariadenie stlačeného vzduchu nadimenzované podľa individuálnych požiadaviek, postarajú 
sa špecialisti Schneider airsystems o to, aby ste mohli Vaše optimalizované zariadenie využívať včas.

Inštalácia

Postaráme sa o Vašu inštaláciu, aby bolo Vaše zariadenie 
nainštalované načas a k Vašej plnej spokojnosti. Rozsah 
služieb si môžete stanoviť sami.

Prevádzka

Po inštalácii sa Vaše zariadenie stlačeného 
vzduchu uvedie do prevádzky našim 
kvalifikovaným odborným personálom, 
nastavia sa Vami želané parametre  
a preskúša sa kompletná funkčnosť. 
Následne budete Vy a Vaši zamestnanci 
podrobne zaškolení do obsluhy zariadenia.
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Servisná linka 

037/6522 775-6

Porucha zariadenia - zavolajte odborníka!

V prípade, že by nastala porucha Vášho zariadenia, obráťte sa jednoducho priamo

na našich profesionálnych odborných poradcov. Títo sa postarajú o to, že Vaše výpadky 

budú čo najkratšie, Vaše zariadenia odborne opravené a opravné náklady čo  

najnižšie.

Údržba a servis

Je potrebná údržba, alebo oprava Vášho zariadenia, na nás sa môžete kedykoľvek spoľahnúť. Postaráme sa o 
to, a vďaka našej servisnej sieti Vám zaručíme rýchle vybavenie.

Údržba

Servis berieme doslovne a ponúkame Vám servisnú zmluvu na údržbu Vášho zariadenia stlačeného vzduchu. 
Nechajte si udržiavať Vaše zariadenie odborníkmi a čerpajte z nasledujúcich výhod.

 Predĺženie záruky na 3 roky

 Optimálna funkčnosť a vysoká prevádzková bezpečnosť

 Údržby vykonávané odborníkmi

 Nízke a dlhodobo plánované prevádzkové náklady

Samozrejme ponúkame individuálnu údržbu aj všetkým tým,  
ktorý sa nechcú zmluvne viazať.

Predplatenie súčiastok

V prípade, že by ste chceli Vaše zariadenia* opraviť vo vlast-
nej réžii, máte možnosť, v rámci predplatného, pravidelne 
dostávať potrebné súčiastky. Tým ušetríte čas na objednáva-
nie a nezabudnete už na žiadnu údržbu.

Servis opráv

Malé zariadenia môžete odovzdať u niektorého z našich ser-
visných partnerov, alebo predajcov. Väčšie zariadenia sa op-
ravia priamo u Vás, aby ste mohli čo najrýchlejšie pokračovať 
vo Vašej prevádzke.

* možné len pri stacionárnych kompresoroch, pred-/jemných- a aktívnych uhlíkových filtroch ako aj separátoroch olej-voda

Schneider Professional Services
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SCHNEIDER SLOVENSKO
Tlaková vzduchotechnika spol. s r.o.
Novozámocká 165
SK - 949 05 Nitra

Člen skupiny spoločností:
TTS Tooltechnic Systems AG & Co. KG
D - 73240 Wendlingen

Predaj
Poradenstvo a plánovanie
Telefón: +421 (0)37 6522-775
 +421 (0)37 6522-776
Fax: +421 (0)37 7415-030
E-Mail: schneider@schneider-nr.sk 

Servis
Údržba a servis 
Telefón: +421 (0)37 6522-775
Fax: +421 (0)37 7415-030
E-Mail: servis@schneider-nr.sk 

Internet:  www.schneider-nr.sk

Váš špecializovaný predajca

 

Zákaznícky servis/sklad
Telefón: +421 (0)37 6522-775
Fax: +421 (0)37 7415-030
E-Mail: schneider@schneider-nr.sk




