
Compressores a parafuso 

Novo Design

Certificado de

desempenho!

SÉRIE DSD
Capacidade: 10.40 a 30.20 m³/min
Pressão: 7 a 15 bar

Construídos para toda a vida™



Compressor de parafusos
rotativos com acionamento direto 
Máxima Eficiência e
Confiabilidade

Há anos os clientes têm contado com a
Kaeser para o fornecimento de
equipamentos com alta eficiência
energética e soluções completas para
sistemas de ar comprimido. Nosso time
de profissionais qualificados está
sempre pesquisando e desenvolvendo
novas tecnologias para manter nossos
compressores líderes de mercado e
para atender a qualquer necessidade de
aplicação de ar comprimido. A nova
série DSD não poderia ser exceção.  

Os novos compressores DSD Kaeser
possuem o nosso Perfil Sigma™
otimizado, controlador Sigma Control e a
mais avançada tecnologia de
acionamento 1:1. Eles também possuem
um design otimizado para reduzir a
manutenção, atenuar os ruídos e
fornecer um resfriamento de ar
comprimido superior. Fabricado de
acordo com os padrões de qualidade da
ISO 9001 e projetado para fácil
manutenção, nossos compressores
possibilitam economias de energia
excepcionais e anos de serviços
confiáveis.

70% do Custo do seu
Compressor a Longo Prazo é a
Eletricidade

Analise o custo total de um sistema de
ar comprimido e você perceberá que o
custo de energia é significativo. Em
apenas um ano ele pode exceder o
custo do compressor em si. Em um
período de dez anos, o custo de energia
pode acrescentar até 70% no custo total
do equipamento, operação e
manutenção de um sistema de ar
comprimido. 

Por isso é importante considerar a
eficiência energética quando avaliar um
compressor.

O Perfil Sigma da Kaeser comprime
o ar eficientemente e fornece até 20%
mais m³/min por kW do que os outros
tipos de compressores a parafuso.
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Velocidade da Unidade Compressora

Uma Combinação Perfeita

Velocidade ideal

Unidade Compressora com
Perfil Sigma e Eficiência
Superior
Nosso compressor de parafusos rotativos
fornece pressões de até 15 bar e contém o
nosso Perfil Sigma™, o qual    proporciona
muita economia de energia. Design   superior e
fabricação de
qualidade
oferecem o melhor
em eficiência
energética e
durabilidade.

Acionamento Direto 1:1
Alguns compressores parecem possuir
acionamento direto, mas, na verdade, possuem
acionamento por engrenagem. Nosso
acionamento conecta o motor diretamente à
unidade compressora através de um
acoplamento elástico, possibilitando a máxima
eficiência de transmissão. O motor e o
compressor estão conectados por um
dispositivo, o qual é fixado por parafusos e
pinos para assegurar um alinhamento perfeito.
O acionamento direto 1:1 reduz o número de
componentes necessários e além disso, não
tem perdas de transmissão
ou necessidade de
manutenção como nos
acionamentos por
engrenagem.

Motor de Alta Eficiência
A Kaeser utiliza apenas motores elétricos TFVE
de alta eficiência, de acordo com o EPAct, e
isolamento classe F. Cada uma das três bobinas
do motor é monitorada ativamente pelo seu
próprio sensor de temperatura PT100. As
voltagens padrão são 460 ou 575 V (trifásico,
60 Hz). O acesso fácil aos bicos de admissão de
graxa de lubrificação torna a manutenção muito
simples.
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Certificado de
Desempenho
A eficiência energética dos nossos

compressores foi testada e
aprovada por engenheiros
autorizados e foi certificada
pelo Programa de
Verificação de Desempenho
de Compressor de
Parafusos Rotativos da
CAGI.
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RPM Compressor  =  RPM Motor 
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Partida com Voltagem
Reduzida
A partida magnética estrela triângulo com vol-
tagem reduzida  assegura baixa corrente de par-
tida e aceleração suave.
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Filtro de Admissão
O filtro de ar de admissão de dois estágios e 4

mícron prolonga a vida
útil do compressor e a
sua manutenção é muito
fácil.
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Compressor                                       

Acoplamento
Motor

Acionamento Direto 1:1



Sistema de Resfriamento
Superior
As unidades standard são resfriadas a ar
(resfriamento a água pode ser opcional). Os
resfriadores estão convenientemente
localizados no lado de fora da unidade. Toda
a poeira ou sujeira do ar acumuladas podem
ser facilmente monitoradas
e removidas. 

Três entradas de ar
de resfriamento em zonas
separadas para o
resfriador, compressor e motor garantem
um ótimo desempenho. Esse sistema evita o
pré-aquecimento e resulta em temperaturas
mais baixas e maior durabilidade do
lubrificante.

Um potente ventilador radial oferece
uma pressão estática mais alta e isso facilita
para exaustão e recuperação de calor. Esse
ventilador é extremamente silencioso e
consome menos energia do que os
ventiladores axiais convencionais, portanto
contribui para baixar os custos do ar
comprimido. O ventilador cria um vácuo
dentro do gabinete e isso ajuda a refrigerar
o motor mesmo sob condições de operação
desfavoráveis. Assim como os nossos
motores de acionamento, nossos motores
de ventilador também são equipados com
termostatos.

Sigma Control 
Esse controlador da Kaeser, único no
mercado, possui um processador Intel e
sistema de operação em tempo real. Cinco
modos de controle diferentes estão
disponíveis para adequar precisamente o
desempenho do compressor com a
demanda de ar e  aumentar a economia de
energia. 

O Sigma Control monitora todas as
funções críticas do compressor, do sistema
de controle e dos itens de manutenção do
compressor. O histórico de mensagens
proporciona soluções fáceis para qualquer
problema e mantém registros de
ocorrências. O banco de dados integrado
expõe os textos em até 30 línguas e possui
RS 232, RS 485, Profibus com arquitetura
aberta possibilitando monitorar e controlar o
compressor de qualquer lugar do mundo.
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Outras
Características:
Sistema Separador
Eficiente
Os conjuntos DSD possuem um
sistema separador otimizado e
altamente eficiente.
A maior parte do óleo lubrificante é
inicialmente separada do ar por uma
força centrífuga no tanque separador.
Qualquer óleo remanescente é
separado por um filtro de 2 estágios no
cartucho separador. Essa tripla ação
dobra a durabilidade do cartucho e
reduz os resíduos de óleo para 2 ppm
ou menos. 

O nível de óleo pode ser
verificado rapidamente através de um
indicador muito fácil de ler. 

Os engates rápidos no separador
e resfriador combinado, e uma
abertura larga para abastecimento
possibilitam trocas de óleo fáceis e
rápidas. Nos modelos DSD 200 e DSD
250, a tampa do separador é fácil de
abrir e facilita a
manutenção.

Construção Sólida
Os compressores Kaeser são
construídos com chassi e base
sólidos. O módulo do
compressor/motor e o tanque
separador são montados sobre
suportes antivibratórios para prevenir
deformações na tubulação e fiação. O
tanque separador ASME ou CRN pos-
sui válvula de segurança.

Extremamente Silencioso
Várias características nos
compressores Kaeser fazem com que
sejam extremamente silenciosos. O
ventilador radial com baixos níveis de
ruídos, acionamento direto 1:1 e
resfriamento com fluxo otimizado,
reduzem os ruídos consideravelmente.
Com níveis de ruídos de 68 dB (A), o
DSD é quase 10 dB (A) mais baixo do
que os outros compressores
comparáveis. 



Opções
Resfriamento a Água
As unidades standards são resfriadas
a ar, mas também estão disponíveis
com resfriamento a água.

Sigma Frequency Control
O controle de frequência Sigma está
disponível para todas as unidades
DSD. Isso oferece a máxima eficiência
para carga parcial e pressão estável
(+/- 1 bar). A Kaeser utiliza o controle
de frequência variável da Siemens
para total eficiência e confiabilidade.
Filtro EMI, contactor para separação
galvânica e um reator de linha são
padrões da Kaeser. Os motores dos
ventiladores do gabinete garantem
operações seguras mesmo nos
ambientes mais hostis.

Secador por Refrigeração
Opcional

• Secador integrado modular

• Gás refrigerante R134a isento de
CFC

• Pressão de ponto de orvalho de 3ºC

• Separador de líquido e Eco-Drain

• Tubulação completa e pronta para
instalação

• Trocadores de calor de placas de
aço inoxidável

Dimensões
As dimensões são apenas para referência. Favor entrar em contato com a

Kaeser para desenhos dimensionais.

DSD 125, 150 e 175 DSD 200 e 250

2355 mm

1978 mm

1454 mm

2603 mm

2038 mm

1270 mm

1727 mm

Descarga de Ar: Flange
ANSI 2 ½”

Descarga de Ar: Flange
ANSI 3"

1600 mm 1600mm

2038 mm



Série DSD - Especificações Técnicas para Unidades Standards*

(1) Desempenho medido de acordo com código do teste CAGI/PNEUROP PN2CPTC2. (2) Medido a 1m de
distância conforme a norma CAGI. (3) O peso pode variar um pouco dependendo do modelo da unidade
compressora.

*Para opções com SFC e/ou secador, favor consultar um distribuidor autorizado Kaeser.
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Design de
Sistemas de Ar
Comprimido
O time de engenheiros qualificados da
Kaeser está sempre a sua disposição
para projetar ou otimizar o seu sistema
de ar comprimido. Com décadas de
experiência em design de sistemas,
aplicações especiais, auditoria de
energia e de utilização de ar
comprimido, nosso time é capaz de
atender todas as suas necessidades.  

Com instrumentos especializados
como o Air Demand Analysis e o Kaeser
Energy Saving System, nós podemos
oferecer uma avaliação exata da sua
instalação atual e demonstrar como as
nossas propostas de mudanças
melhorariam o desempenho do seu
sistema. 

A Kaeser utiliza o sistema com
tecnologia de ponta CAD, para projetar o
seu sistema de ar comprimido com os
tradicionais desenhos em duas e três
dimensões. Esse é um grande benefício
para o planejamento de projeto. Ele lhe
auxilia a visualizar melhor não só o
equipamento novo, mas também a
disposição dele na sala entre os outros
equipamentos já existentes, assim como
tubulação, distância da parede,
ventilação e etc. Isso garante uma
instalação tranqüila, acesso fácil para
serviços e operações seguras. 

Sejam instalações complexas,
ambientes desafiadores ou com espaço
limitado, a Kaeser pode projetar e
desenhar um sistema para atender todas
as suas exigências específicas quanto a
desempenho e confiabilidade.

Modelo
Dimensões
C x L x A
(mm)

Peso 
(kg)3

Nível de Ruídos
dB(A)2

R. Ar R. Água                     

Pressão
(bar)

Capacidade
(m³/min)1

Motor
(kW)

DSD 100 9
12                      

12.30
10.40 75

2355 x 1727 x 2038

2700 68 65

DSD 125 9
12

16.10
12.00 90 2850 71 68

DSD 150 9
12

19.00
15.40 110 3200 73 69

DSD 175
9
12
15

24.10
18.10
15.00

132 3400 74 70

DSD 200
8.5
12
15

24.50
18.20
15.01

160

2603 x 1978 x 2038

3750 73 69

DSD 250
7
10
13

30.20
25.00
17.60

160 3750 73 70

Construídos para toda a vida™

Os Especialistas em Sistemas de Ar
Com mais de 85 anos de experiência, a Kaeser é especialista em sistemas de ar. Nossas
instalações nos possibilitam oferecer uma disponibilidade de produtos sem igual. Com
vários centros de assistência técnica e nossa garantia de peças de emergência 24 horas
por dia, os clientes da Kaeser realmente podem confiar no melhor serviço pós-venda da
indústria de compressores. A Kaeser se compromete a fornecer sistemas de ar da mais
alta qualidade para atender as suas necessidades.Kaeser Compressores do Brasil Ltda.

Rua Agostino Togneri, 505
04690-090 - Jurubatuba - SP - Brasil  
Tel: 55 11 5633-3030
Fax: 55 11 5633-3033
www.kaeser.com.br
E-mail: info.brasil@kaeser.com
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