
Kompakten, povezljiv in priročen : 
Zanesljivost in odlične zmogljivosti

MODEL 5.5-15 KW CSA OLJNI VIJAČNI KOMPRESOR
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Dobrodošli v nov rang kompreorjev model

5.5-15 kW CSA 

Modeli ki so na voljo
Na voljo so za 4 različne moči:
5.5, 7.5, 11 in 15 kW 
in tlakom med  8 in 13 bari.

na voljo so v 3 različnih sestavih.

Tlačne posode so na voljo v 2 velikostih: 
270L in 500L.

Stranke, ki iščejo zanesljiv kompresor z 
optimalno zmogljivostjo, ki ga je mogoče 
namestiti v bližini delovnega območja, morajo pri 
izbiri vsekakor upoštevati naše naslednjo 
generacijo CSA kompresorjev.

Novi CSA je hibridna različica, ki združuje tako 
dokazane izkušnje kot inovacije. Znana 
zanesljivost, izboljšane komponente, 
najmoderejši elementi in enostavnejša 
namestitev so bistvo te izboljšane verzije.

Pa poglejmo malo bolje:

Samostoječa 
enotar

Model na 
rezervarju z 
vgrajenim 
sušilcem

Model na 
rezervarju
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Popolno prileganje vašemu 
delovnemu prostoru
Visoka zmogljivost, nemotoč za okolje. Zelo uporabna 
kombinacija v okoljih, kjer je enoto potrebno namestiti v bližini 
delovnega območja. Naš model CSA je sestavljen iz serije 
kompaktnih enot, ki jih je mogoče kombinirati s tlačno posodo in 
hladilnikom, da bi prihranili dodaten prostor, in tako ohranili 
kakovost zraka.

Nov model vključuje reže za transport z viličarjem, na modelih na 
rezervarju, da bi bila namestitev še bolj priročna. Nizke ravni 
hrupa izboljšujejo pogoje dela na delovnem mestu in tako 
zmanjšanju stroške namestitve, saj ni potrebna ločena 
kompresorska soba in kompleksno cevovodno omrežje, da bi 
stisnjeni zrak pripeljali do točke uporabe.

Kot dodano, boste prihranili na operativnih stroških, saj manj 
cevododa, pomeni manj padca tlaka. 

Glavne značilnosti in prednosti

Nov vijačni blok

• Dobava zraka se je povečala do 13%, hkrati pa se 
je poraba električne moči zmanjšala do 16% 
zahvaljujoč novemu vijačnemu bloku.
•Novi vijačni blok, kombiniran z IE3 motorjem, za 
brezpogojno učinkovitost.

Bolj zmogljiv sistem hlajenja

• Večja zmogljivost hlajenja zaradi večjih zračno oljnih 
hladilnikov.
• Velik ventilator izboljša pretok zraka in znižuje 
temperaturo v kompresorski enoti.

Boljša dostopnost za vzdrževanje

• Jermenski prenos prijazen vzdrževanju 
• Enostavno vzdrževanje in hiter dostop do 
delov, ki jih je potrebno zamenjati.

ES4000S

• ES4000S kontrolna enota, vas opozori, v primeru 
napake v sistemu stisnjenega zraka.
• Preverjajte, nadzorujte in vzdržujte kompresor 
kadarkoli in od kjerkoli.
• Nadzor delovanja sistema komprimiranega zraka.

Zasnovana za zmogljivost 
in udobje

• Bolj robustne komponente izboljšajo zanesljivost in 
energijsko učinkovitost

 • zanesljiv tudi v prostorih z visokimi temperaturami 
(do 46°C) .
•Enostaven za premikanje in transport.
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Dopolnite svoje omrežje 
stisnjega zraka s ICONS 

načrtovanjem
Kaj pa, če vaš kompresor potrebuje servis ali takojšen poseg? 
Z načrtom ICONS so opozorila dostavljena iz vašega krmilnika 
naravnost v vaš računalnik, tablico ali pametni telefon. Kjer koli 
ste, lahko takoj ukrepate in zmanjšate tveganje izpadov in 
druge stroške.COMPRESSOR DATA

ENERGY 
EFFICIENCY

UPTIME OVERALL
HEALTH

NO
BREAKDOWN

RISK

 
 

 
 

ES4000S kontrolna kartica:
Zagotovite si popoln nadzor vašega kompresorja
Za tiste, ki imajo radi enostavnost, je ES4000S kontrolna tablica enostavna 
za uporabo in nadzor vašega kompresorja. Za tiste, ki pa želijo več, ES4000T 
kontrolna kartica omogoča napredne nastavitve in nadzor, z  4.3” barvnim 
ekranom na dotik.

Toda ES4000S & ES4000T 
popeljeta enostavnost uporabe 
še dlje. Zahvaljujoč njihovim 
funkcijam povezljivosti vam ni 
treba hoditi do kompresorja in 
fizično dostopati do krmilnika. 
Servisni status kompresorja 
lahko preverite kjer koli, kadar 
koli in v realnem času.

Poznavanje statusa vašega 
sistema stisnjenega zraka v 
vsakem trenutku izboljša 
zanesljivost vašega 
proizvodnega procesa.
Svoje servisne posege lahko 
načrtujete v pravem trenutku 
in se izognete izpadom 
proizvodnje z odkrivanjem 
morebitnih težav, preden 
postanejo nujnost.
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Poudarki

Stroj, ki mu lahko zaupate

Naše stranke so vedno cenile zanesljivost in 
robustnost našega programa CSA. Vendar to ne 
pomeni, da ga ni mogoče še izboljšati. Po letih 
izkušenj na tem področju, smo razvili še 
učinkoviejše in zasneslivejše komponente.

Povezava in nadzor

Vaš sistem stisnjenega zraka je v bistvu delovni 
konj, ki poganja vašo proizvodnjo. Vendar pa to 
ne pomeni, da si morate vzeti čas, da ga pozorno 
spremljate in nadzorujete.. 
ES4000S kontroler namesto vas spremlja in 
upravlja delovanje vašega kompresorja. 
ES4000S, ki je enostaven za uporabo in poln 
funkcij povezljivosti, vam pošilja posodobitve 
kompresorja in servisna opozorila, preden 
postanejo težava. Ko morate vi opravljati 
pomembnejše stvari, ES4000S poskrbi, da stvari 
tečejo gladko.

Velikost je pomembna

Model CSA ne potrebuje ločeno kompresorsko 
sobo, niti ne potrebuje dolgih cevovodov iz 
kompresorske sobe do mesta uporabe. Enota je 
kompaktna in enostavna za montažo. Kupcu 
omogoča prihranek v prostoru in stroških 
montaže.

Konkurenčno delovanje

Novi CSA novi vijačni blok, ki dosega izjemen nivo dobave 
zraka in porabi manj električne energije.

up to +13%

up to -16%
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Opcije Olje za uporabo v prehrambeni industriji

Sintetično olje 8000h 

oljni koalescentni filter*

Tropski termostat

Vhodni filter za težke pogoje

Oljni grelec

Izpust separatorja vode + elektronski izpust

Izpust separatorja vode  + plovec

 Certifikat delovanja po  ISO1217 

Nadgradnja na ES400T

Nadgradnja na ES400T + ECO6i

Komplet za spreminjanje tlaka 

*Za enote s sušilcem.

Prilagodite svoj kompresor CSA
Model CSA kompresor ima na voljo veliko število opcij, s katerimi lahko 
kompresor prilagajate svojim potrebam:

Zmogljiv dovodni filter za 
zrak

Zanesljiva filtracija v 
zelo umazanem okolju.

Oljni grelec
Preprečuje 
kondenzacijo,  ki 
nastane zaradi 
občasne uporabe z 
vzdrževanjem 
konstantne 
temperature olja 
med obremenitvijo 
in praznim tekom.

Komplet za pretvorbo 
tlaka

Omogoča vam 
fleksibilnost 
shranjevanja samo 1 
različice tlaka.

Linijski filter
Lahko dodate 
če potrebujete 
visoko kvaleteto 
zraka.

Tehnični podatki
JERMENSKI - FIKSNA HITROST (50Hz) І   CSA7.5-20

Max. 
Delovni 

tlak

Priporočeni tlak prosta dobava zraka 
@ refernčni pogoji* Moč motorja Nivo 

hrupa 
**

Teža

PACK FF TM 
270L

FF TM 
500L

Model Bar Bar psig m3/h l/s cfm kW hp db(A) kg

CSA7.5
8 7.5 109 51 14.1 30

5.5 7.5 65 195 325 39010 9.5 138 44 12.3 26
13 12.5 181 33 9.2 19

CSA10
8 7.5 109 75 20.7 44

7.5 10 66 215 345 41010 9.5 138 68 18.9 40
13 12.5 181 53 14.6 31

CSA15
8 7.5 109 102 28.3 60

11 15 67 255 385 45010 9.5 138 93 25.9 55
13 12.5 181 69 19.1 40

CSA20
8 7.5 109 131 36.4 77

15 20 68 310 440 50510 9.5 138 119 33.0 70
13 12.5 181 97 27.0 57

* delovanje merjeno v skladu z ISO1217, Annex C, latest edition
 **Nivo hrupa merjen v skladu z  ISO2151 2004.

CSA 7.5-20
Dimenzije (mm)

Dolžina Širina Višina
Samostoječi 1000 665 1045

Na rezervarju  270L 1540 665 1535
Na rezervarju 270L+sušilec 1540 665 1535

Na rezervarju  500L 1940 665 1665
Na rezervarju 500L+sušilec 1940 665 1665
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Ceccato zgodba o uspehu
Ceccato Aria Compressa je proizvodno podjetje, ki je specializirano za načrtovanje, 
proizvodnjo in prodajo vijačnih kompresorjev in opreme za obdelavo zraka, kot so sušilci 
zraka, zračni filtri, znotraj  Atlas Copco skupine.

Podjetje Atlas Copco je vodilno na področju stisnjenega zraka v več kot 180 državah, po 
vsem svetu in je resnično globalno podjetje, ki služi kupcem z inovativnimi kompresorji, 
vakuumskimi rešitvami in sistemi za obdelavo zraka, gradbeno in rudarsko opremo, 
električnim orodjem in montažni sistemi, z več kot 44.000 predanimi zaposlenimi v skupini, ki 
prispevajo k uspehu podjetja.

Že od leta 1936 predstavlja ime Ceccato enostavne in visoko kvalitetne proizvode, narejene 
za veliko število različnih uporabnikov.

Stacionarni električni kompresorji, ki jih proizvaja Ceccato, so bili v velikem številu 
dobavljeni po vsem svetu, prilagojeni na vse dejavnike okolja in različne lokalne zahteve.
Ponudba kompresorjev je razširjena z možnostjo vgradnje širokega ranga sušilcev zraka in 
dodatkov.
Cilj podjetja Ceccato je načrtovati in proizvajati kompresorje, v skladu z resničnimi potrebami 
trga, da bi postali resnično zanesljiv partner, za vsako podjetje, ki želi vzpostaviti trdne in 
dolgoročne odnose.
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Kontaktiraje nas:
Kozama doo Ljubljana                           Tel 01 2801120: 2801122       
Jurčkova cesta 99, 1000 ljubljana          Email: info@kozama.si
Slovenija                                                 www.kozama.si
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SKRB
Profesionalna servisna 

služba, z usposobljenimi 
tehniki in originalnimi 
rezervnimi deli, skrbi za 
vas.

 

 

ZAUPANJE
Zaupanje se pridobi ko 
vam dobavljamo 
proizvode, kakršne smo 
vam obljubili; zanesljive, z 
dolgo življensko dobo.

 

 

UČINKOVITOST
Učinkovitost stroja 
zagotavljamo z rednim 
vzdrževanjem, 
profesionalno servisno 
službo in originalnimi 
rezervnimi deli.




