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Caudal de 0,87 a 6,26 m³/min, pressão de 5,5 – 15 bar

Compressores de parafuso
Série ASD
Com o Perfi l Sigma       reconhecido mundialmente
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ASD – poupança a longo prazo

Série ASD

Figura: ASD 50

Construído para facilitar a 
assistência técnica

Investimento numa central de ar comprimido

Percentagem dos custos de manutenção

Percentagem dos custos de energia

Potencial de redução dos custos de energia

Possível redução dos custos de energia
graças à recuperação de calor

Redução dos custos de energia 
através da otimização técnica

Com a mais recente versão da série ASD, a KAESER KOMPRESSOREN eleva a fasquia em termos de disponibi-
lidade e efi ciência energética para um novo patamar. Os novos compressores de parafuso ASD, não só produ-
zem mais ar comprimido com menos energia, como não deixam nada a desejar quanto à sua polivalência, à sua 
facilidade de utilização, à manutenção e ao respeito pelo ambiente. 

ASD – multiplica a poupança

As novas instalações ASD economizam energia de 
várias formas. Nos blocos dos compressores, os 
rotores de parafuso trabalham com o ainda mais 
otimizado Perfi l SIGMA sob o controlo do comando 
do compressor SIGMA CONTROL 2, baseado num 
PC industrial. Ela adapta a capacidade de forneci-
mento ao consumo de ar comprimido e regula assim 
o sistema de forma a evitar dispendiosos períodos 
de vazio, isto particularmente com a regulação 
dinâmica.

A facilidade de assistência técnica 
ajuda a poupar

O design dos sistemas tem não só um exterior apela-
tivo e inconfundível, como também a sua disposição 
interior aumenta a efi ciência: 
Desta forma, todas as peças de serviço e de ma-
nutenção relevantes são acedidas de forma fácil e 
direta. Assim, poupa-se tempo e dinheiro na assis-
tência técnica. 

Componentes para a central de ar 
comprimido

Os compressores de parafuso da série ASD são 
os parceiros ideais para se obter a mais elevada 
efi ciência energética em centrais de ar comprimido 
de aplicação industrial. O comando interno SIGMA 
CONTROL 2 oferece uma multiplicidade de canais de 
comunicação. Isto torna a integração dos sistemas 
nos abrangentes comandos, como o SIGMA AIR MA-
NAGER da KAESER KOMPRESSOREN, mais fácil e 
mais efi ciente do que nunca, mesmo em sistemas de 
controlo superiores.

Gestão térmica eletrónica (ETM)

A válvula de regulação da temperatura eletromotora, 
integrada no circuito de refrigeração, é comandada 
por sensores e é o componente principal da inovado-
ra gestão térmica eletrónica (ETM). O novo comando 
do compressor SIGMA CONTROL 2 tem em conside-
ração a temperatura de aspiração e a temperatura do 
compressor, para impedir de forma segura a forma-
ção de condensados mesmo quando há variação da 
humidade do ar. A ETM regula a temperatura do óleo 
de forma dinâmica. Uma temperatura de óleo baixa 
aumenta a efi ciência energética. Além disso, agora, 
o utilizador pode adaptar ainda melhor a recuperação 
de calor às suas necessidades.
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Série ASD
Intransigentemente efi ciente

Bloco do compressor com Perfi l SIGMA

O cerne de qualquer sistema ASD é o bloco do compressor 
de parafuso, com o economizador de energia perfi l SIGMA. 
Este foi novamente otimizado e contribui decisivamente 
para que os sistemas ASD defi nam novos padrões de refe-
rência no que toca à potência específi ca.

Gestão térmica eletrónica

A inovadora gestão térmica eletrónica (ETM) regu-
la, de modo dinâmico, a temperatura do óleo para 
evitar, de forma segura, a formação de condensados. 
Simultaneamente, aumenta a efi ciência energética, 
evitando temperaturas fi nais de compressão desne-
cessariamente elevadas, a temperaturas de aspiração 
mais baixas.

Economizadores de energia: 
Motores IE3

Muito antes dos motores IE3 se tornarem obrigató-
rios (na UE: a 1 de janeiro de 2015), os utilizadores 
dos compressores de parafuso ASD da KAESER já 
podiam tirar partido destes motores de acionamento 
altamente efi cientes e da sua vantagem em termos de 
poupança energética.

Comando SIGMA CONTROL 2

O comando SIGMA CONTROL 2 permite um con-
trolo e verifi cação do funcionamento do compressor 
efi ciente. O visor e o leitor RFID permitem uma 
comunicação efi ciente e segurança. As interfaces 
variáveis oferecem elevada fl exibilidade. A slot para 
cartões SD facilita as atualizações. 
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Série ASD T
Elevada qualidade do ar comprimido
com secador integrado

Figura: ASD 50 T

Comportamento
de comutação

Tempo 
(minutos)

Regulação de poupança de energia do secador por refrigeração da KAESER

Secador por refrigeração convencional com regulação contínua

Poupança de energia KAESER

O seguro separador ciclónico 
KAESER

O separador ciclónico axial KAESER, instalado antes do 
secador por refrigeração, com o purgador de condensa-
dos eletrónico ECO-DRAIN, garante a pré-separação e a 
remoção de condensados de forma segura, mesmo com 
temperaturas ambientes e humidade do ar elevadas.

Quantidade de agente refrigerante 
minimizada

Os secadores por refrigeração dos novos sistemas 
ASD-T saem-se muito bem com apenas cerca de 
36% da quantidade de agente refrigerante que era 
necessária até agora. Assim, poupa-se não só nos 
custos, como melhora signifi cativamente o desempe-
nho ambiental.

Secador por refrigeração com 
ECO-DRAIN 

Também o secador por refrigeração está equipado 
com um descarregador ECO-DRAIN. Ele trabalha em 
função do nível, e ao contrário das válvulas mag-
néticas evita perdas de ar comprimido. Isto poupa 
energia e contribui para o aumento da segurança 
operacional.

Regulação com economia de energia

O secador por refrigeração integrado nos sistemas 
ASD-T é altamente efi ciente graças à sua regulação de 
poupança de energia. Ele só trabalha quando também é 
necessário ar comprimido para a secagem: Isto traz ar 
comprimido de qualidade específi co para cada aplica-
ção, com garantia de máxima efi ciência.

Novo

3,5 kg

3,0 kg

2,5 kg

2,0 kg

1,5 kg

1,0 kg

0,5 kg

0 kg
ASD 35 T ASD 40 T ASD 50 T

Até agora

ASD 60 T
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Série ASD SFC
Compressor com regulação da 
velocidade no seu melhor

Figura: ASD 60 T SFC

Regulação de velocidade convencional

Regulação eficiente da velocidade SFC

Potência específi ca
(kW/m³/min)

Caudal (m³/min)

Potência específi ca otimizada

O compressor com regulação de velocidade é o 
sistema mais sobrecarregado de qualquer central. Por 
esse motivo, o modelo ASD-SFC foi concebido para 
conseguir a melhor efi ciência possível com um amplo 
intervalo de regulação. Isto poupa por um lado energia 
e por outro lado aumenta a vida útil e a fi abilidade.

Pressão constante

O caudal adapta-se dentro do intervalo de regulação, 
dependendo da pressão. Desta forma mantém-se a 
pressão de serviço constante, entre ±0,1 bar. A assim 
possível redução da pressão máxima poupa energia 
e dinheiro.

Sistema completo com certifi cado 
CEM

É claro que, tanto o armário de distribuição do SFC, 
como o SIGMA CONTROL 2, enquanto componen-
tes individuais, assim como o sistema completo do 
compressor, foram testados e estão certifi cados em 
conformidade com a diretriz EMC para redes indus-
triais da classe A1, conforme a norma EN 55011.

Armário de distribuição do SFC 
separado

No seu próprio armário de distribuição, o variador de 
frequência do SFC não é exposto ao calor produzido 
pelo compressor. O ventilador separado assegura
um clima operacional ideal para máxima potência
e durabilidade.
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EstruturaEquipamento

Bloco do compressor de parafuso com o economizador de energia perfi l SIGMA

Sistema completo

Pronta a utilizar, totalmente automá-
tica, com um excelente revestimento 
que absorve o som, isolamento contra 
vibrações, partes do revestimento re-
vestidas a pó; aplicável a temperaturas 
ambiente até +45 °C

Isolamento acústico

Forro com lã mineral laminada

Isolamento contra 
vibrações

Elementos metálicos ressonantes, 
duplamente isolados contra vibrações

Bloco do compressor

Compressão de um estágio com 
injeção de óleo e arrefecimento ideal 
dos rotores, bloco do compressor de 
parafuso original da KAESER com o 
economizador de energia perfi l 
SIGMA , acionamento de 1:1

Acionamento

Acoplado diretamente, sem transmis-
são, acoplamento altamente fl exível

Motor elétrico

Motor IE3 Premium Effi ciency, com 
a qualidade da marca alemã IP 55, 
ISO F como reserva adicional; Sensor 
térmico de enrolamento Pt100 para 
monitorização do motor; rolamentos
do motor com lubrifi cação não perma-
nente

Componentes elétricos

Armário de distribuição IP 54; trans-
formador do comando, variador de 
frequência Siemens; contactos sem 
potencial para a tecnologia de venti-
lação

Circuito de óleo de 
refrigeração e de ar

Filtro de ar seco, válvula de admissão 
e válvula de purga; reservatório de 

regador de condensados eletrónico, 
separador de ciclone ligado a mon-
tante

Opcionalmente equipado com sistema 
RC (permutador de calor de placas) 
integrado

SIGMA CONTROL 2

LED em cores de semáforo para indi-
cação do estado operacional; visor de 
texto simples, 30 idiomas à escolha, 
teclas Soft Touch com pictogramas; 
monitorização e regulação totalmente 
automáticas, comandos opcionais 
Dual, Quadro, Vario, Dynamic e con-
tínuo fornecidos de série; interface: 
Ethernet; módulos de comunicação 
opcionais, adicionais para: Profi bus 
DP, Modbus, Profi net e Devicenet; slot 
para cartão de memória SD para gra-
vação de dados e atualizações; leitor 
RFID, servidor de Internet

separação do óleo de refrigeração 
com sistema de separação triplo; 
válvula de segurança, válvula de 
retenção de pressão mínima, válvula 
termostática e microfi ltro do circuito de 
refrigeração de fl uidos; tubagem em 
aço, ligações elásticas entre os tubos

Arrefecimento

Refrigerado a ar; refrigerador em alu-
mínio separado para ar comprimido e 
fl uido de refrigeração; ventilador radial 
com motor elétrico separado; rola-
mento lubrifi cável a partir do exterior; 
gestão térmica eletrónica ETM.

Secador por refrigeração

Agente refrigerante R-134a, isento de 
CFC, circuito de refrigeração herme-
ticamente fechado, completamente 
isolado, compressor de agente refrige-
rante scroll com função de desconexão 
economizadora de energia; regulação 
por derivação de gás quente, descar-

Versão base

Filtro de aspiração 

Válvula de admissão

Bloco do compressor

Motor

Reservatório de separação do óleo

Radiador do ar comprimido

Separador de ciclone da KAESER

Descarregador de condensados 
(ECO-DRAIN)

Refrigerante do fl uído

Gestão térmica
eletrónica

Filtro de fl uído

Ventilador radial

Versão T-SFC

Filtro de aspiração

Válvula de admissão

Bloco do compressor

Motor

Reservatório de separação do óleo

Radiador do ar comprimido

Separador de ciclone da KAESER

Descarregador de condensados 
(ECO-DRAIN)

Refrigerante do fl uído

Gestão térmica
eletrónica

Filtro de fl uído

Ventilador radial

Secador por refrigeração integrado

Armário de distribuição com 
conversor de frequência 
integrado SFC
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Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-

aufnahme **)

Abmessungen
B x T x H

Druckluft-
anschluss

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

ASD 35 T
7,5 3,16 8,5

18,5 0,8 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 65 705
10 2,63 12,0

ASD 40 T

7,5 3,92 8,5

22 0,8 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 75010 3,13 12,0

13 2,58 15,0

ASD 50 T

7,5 4,58 8,5

25 0,8 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 79010 3,85 12,0

13 3,05 15,0

ASD 60 T

7,5 5,53 8,5

30 0,8 1.770 x 900 x 1.530 G 1¼ 69 84510 4,49 12,0

13 3,71 15,0

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Kältetrockner-
leistungs-

aufnahme **)

Abmessungen
B x T x H

Druckluft-
anschluss

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

ASD 40 T SFC 7,5 1,02 - 4,58 8,5 22 0,8 1850 x 900 x 1530 G 1¼ 68 850

ASD 50 T SFC

7,5 1,05 - 5,18 8,5

25 0,8 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 83010 1,00 - 4,52 13

13 0,92 - 3,76 13

ASD 60 T SFC

7,5 1,26 - 6,04 8,5

30 0,8 1.850 x 900 x 1.530 G 1¼ 70 89010 1,00 - 4,70 15

13 0,92 - 4,08 15

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Abmessungen
B x T x H

Druckluft-
anschluss

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASD 35
7,5 3,16 8,5

18,5 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 65 610
10 2,63 12,0

ASD 40

7,5 3,92 8,5

22 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 65510 3,13 12,0

13 2,58 15,0

ASD 50

7,5 4,58 8,5

25 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 66 69510 3,85 12,0

13 3,05 15,0

ASD 60

7,5 5,53 8,5

30 1.460 x 900 x 1.530 G 1¼ 69 75010 4,49 12,0

13 3,71 15,0

Modell Betriebs-
überdruck

Liefermenge *) 
Gesamtanlage bei 
Betriebsüberdruck

max. 
Überdruck

Motornenn-
leistung

Abmessungen
B x T x H

Druckluft-
anschluss

Schalldruck-
pegel **)

Masse

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASD 40 SFC 7,5 1,02 - 4,58 8,5 22 1540 x 900 x 1530 G 1¼ 68 755

ASD 50 SFC

7,5 1,05 - 5,18 8,5

25 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 68 73510 1,00 - 4,52 13

13 0,92 - 3,76 13

ASD 60 SFC

7,5 1,26 - 6,04 8,5

30 1.540 x 900 x 1.530 G 1¼ 70 79510 1,00 - 4,70 15

13 0,92 - 4,08 15

Dados técnicos

*) Caudal do sistema completo de acordo com a norma ISO 1217: 2009, anexo C: pressão de admissão 1 bar (a), temperatura de admissão do ar e do refrigerante 20 °C 
**) Nível de ruído de acordo com a norma ISO 2151 e de acordo com a norma ISO 9614-2; funcionamento com pressão de serviço e velocidade máximas; tolerância: ± 3 dB(A)   

Versão base

Versão SFC com variação de velocidade

Versão T com secador por refrigeração integrado (agente refrigerante R-134a)

Versão T-SFC com variação de velocidade e secador por refrigeração integrado

Modelo Pressão
de serviço

Caudal *) 
do sistema completo 

em pressão

Pressão 
máxima

Potência 
nominal
do motor

Consumo de 
potência do secador 
por refrigeração **)

Dimensões
L x P x A

Ligação
ar comprimido

Nível de pres-
são sonora **)

Peso

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

ASD 35 T

ASD 40 T

ASD 50 T

ASD 60 T

Modelo Pressão
de serviço

Caudal *) 
do sistema completo 

em pressão

Pressão 
máxima

Potência 
nominal
do motor

Consumo de 
potência do secador 
por refrigeração **)

Dimensões
L x P x A

Ligação
ar comprimido

Nível de pres-
são sonora **)

Peso

bar m³/min bar kW kW mm dB(A) kg

ASD 40 T SFC

ASD 50 T SFC

ASD 60 T SFC

Modelo Pressão
de serviço

Caudal *) 
do sistema completo 

em pressão

Pressão 
máxima

Potência nominal
do motor

Dimensões
L x P x A

Ligação
ar comprimido

Nível de pres-
são sonora **)

Massa

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASD 35

ASD 40

ASD 50

ASD 60

Modelo Pressão
de serviço

Caudal *) 
do sistema completo 

em pressão

Pressão 
máxima

Potência nominal
do motor

Dimensões
L x P x A

Ligação
ar comprimido

Nível de pres-
são sonora **)

Peso

bar m³/min bar kW mm dB(A) kg

ASD 40 SFC

ASD 50 SFC

ASD 60 SFC

1.460

1.530

900 1.770

1.530

900

1.540

1.530

900 1.850

1.530

900
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KAESER – Em casa em qualquer parte do mundo
Sendo um dos principais fabricantes de compressores e fornecedores de centrais de ar comprimido, a KAESER KOMPRES-
SOREN tem presença a nível mundial: As fi liais e empresas parceiras, presentes em mais de 100 países, asseguram que os 
utilizadores possam usufruir de sistemas de ar comprimido ultra modernos, efi cientes e fi áveis.

Experientes consultores técnicos e engenheiros aconselham de forma abrangente e desenvolvem soluções personalizadas e 
energeticamente efi cientes para todas as áreas de aplicação de ar comprimido. A rede informática global do grupo de empresas 
internacionais da KAESER permite que todos os clientes, em todo o mundo tenham acesso ao know-how deste fornecedor de 
sistemas. 

A altamente qualifi cada e global organização em rede da assistência técnica e da distribuição asseguram a máxima disponibilida-
de de todos os produtos e serviços da KAESER a nível mundial.
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