
Efektivní systémy stlačeného 
vzduchu a servisní služby

Pro řemeslnou výrobu a lehký průmysl



Servis podle Vaší volby – pro Vaše zařízení 

Schneider Bohemia Vám nabízí profesionální kompletní péči o Vaše zařízení na 
výrobu stlačeného vzduchu. Servisní služby se rozdělují do čtyř fází: analýza 
stávajícího stavu a potřeb, poradenství a plánování zařízení, instalace a uvedení 
do provozu a údržba a servis.

Robustní nářadí pro každé použití 

Objevte široké portfolio nejrůznějšího pneumatického nářadí pro vrtání, šrou-
bování, broušení, pilování, řezání, nýtování, spojování sponami a hřebíky. 
Nářadí, s kterým můžete lakovat, omítat, mazat a spárovat; nářadí, které odre-
zuje, tryská, seká, hustí pneumatiky a odsává olej.

Perfektní rozvod stlačeného vzduchu 

Rozhodněte se mezi různými systémy rozvodů stlačeného vzduchu z různých 
materiálů, jakož i celou řadou spojek a rozdělovacích krabic. Kromě toho 
nabízíme množství hadic, hadicových navijáků, energetických boxů a balancérů 
včetně připojovacího a spojovacího materiálu.

Základ pro optimální kvalitu stlačeného vzduchu

V závislosti na tom, jakou kvalitu stlačeného vzduchu pro své použití potřebujete, 
nabízíme Vám celou řadu výrobků pro úpravu stlačeného vzduchu: kondenzační 
a adsorpční sušičky, odvaděče kondenzátu a nejrůznější úpravné jednotky a filtry. 
Kromě toho nabízíme i separátory olej-voda.

Výkonné a efektivní – pro každé použití

Nabízíme Vám pro každou potřebu vhodný kompresor: od malých, pojízdných 
kompresorů pro stavby přes stacionární pístové kompresory pro malé a střední 
řemeslné provozy až k  velkým šroubovým kompresorům pro trvalou spotřebu 
stlačeného vzduchu.
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Šroubové 
kompresory
od 2,2 – 45 kW; na 
vzdušníku a/nebo 
se sušičkou

Pístové 
kompresory
na stojatém nebo 
ležatém vzdušníku 
nebo jako přístavný 
kompresor

Úprava 
stlačeného 
vzduchu
kondenzační 
a adsorpční sušičky, 
filtry a úpravné 
jednotky

Pneumatické 
nářadí
pro nejrůznější 
použití

Rozvody 
stlačeného 
vzduchu 
od 15-63 mm, jakož 
i prodej hadic a spojo-
vacího materiálu

Maximální hospodárnost
díky perfektně propojitelným výrobkům
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UniMaster UNM W/D

CompactMaster CPM W

UniMaster UNM WX/DX

CompactMaster CPM WX

Pojízdné kompresory UniMaster –
extrémně flexibilní pro univerzální použití

Pojízdné kompresory CompactMaster –
perfektní pomocníci na stavbách

¾	Od použití v privátním sektoru až k profesionálnímu 
řemeslnému použití díky různým výkonovým třídám: 
1,1 kW-4,0 kW; 8-15 bar; na střídavý a jednosměrný 
proud

¾	Velmi flexibilní: ve standardním provedení a ve variantě 
EXTRA

¾	Hodí se pro tvrdé použití na stavbách díky své robustní, 
kompaktní a lehké stavbě

¾	Velmi flexibilní: přenosné nebo pojízdné; 1,1 kW-3.0 kW: 
8-10 bar; ve standardním provedení a ve variantě EXTRA

P Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky 
vnitřní povrchové úpravě (od 1,5 kW) P
Ovládací panel s mlhovým přimazávačem 
a redukčním ventilem s filtrem (od 2,2 kW) P
S otočnými kolečky (od 1,5 kW) P
Kola z měkké gumy odolná proti propíchnutí pro 
vysoký jízdní komfort (od 1,5 kW) P

P 1-válcový popř. 2-válcový pístový kompresor na 
jedné hřídeli s motorem P

P Optimální transportní vlastnosti P
Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění

Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky 
vnitřní povrchové úpravě P
Kola z měkké gumy odolná proti propíchnutí pro 
vysoký jízdní komfort (od 1,8 kW) P

Pojízdné kompresory
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SysMaster  
SYM 150-8-6-WXOF

SilentMaster SEM W

Pojízdný kompresor SysMaster –
perfektní systém

Pojízdné kompresory SilentMaster –
když je vyžadován tichý provoz

¾	Perfektní systém: možnost kombinace s dalšími systainery

¾	Snadno přenosný, pouze 13 kg

¾	Extrémně robustní díky chráněným komponentům v systaineru

¾	Výborná obsluha díky vně umístěnému ovládacímu panelu

¾	Optimální transport díky ergonomické rukojeti a podvozku 
(příslušenství)

¾	Tiché díky speciálnímu tlumení hluku

¾	Výborně se hodí k ustavení v blízkosti pracovního 
místa

Záruka 10 let na vzdušník proti prorezavění P
Bezolejový agregát s minimální údržbou P
Dva manometry pro tlak ve vzdušníku a provozní 
tlak P
Odvod vzduchu přes redukční ventil P

1-válcový popř. 2-válcový pístový kompresor na 
jedné hřídeli s motorem P
Optimální transportní vlastnosti P
Záruka 10 let popř. 15 let na vzdušník proti 
prorezavění P
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Zvolte si ve stavebnicovém systému kompresorů UniMaster své vybavení:
Sestavte si individuálně svůj kompresor podle Vašich požadavků a zvolte si odpovídající vybavení*:

   Výkonové třídy: 4,0 kW / 5,5 kW / 7,5 kW

   Vzdušník: stojatý / ležatý

   Objem vzdušníku: 10 l / 90 l / 270 l / 500 l

   Tlak: 10 bar / 15 bar

   Doplňkové vybavení: kondenzační sušička a tlumicí skříň

 * Některé varianty vybavení nelze vzájemně kombinovat – detailní informace si vyžádejte u svého odborného prodejce.

 Flexibilní rozšíření díky snadnému dovybavení tlumicí 
skříní (pro 4 kW kompresory) a/nebo kondenzační 
sušičkou

 Snadná a nenákladná kontrola vzdušníku díky 
kontrolnímu otvoru

Varianty vybavení

UniMaster STSUniMaster STL

Pístové kompresory UniMaster –
profesionálové pro řemeslnou výrobu

P Dvoustupňový 2-válcový pístový kompresor  
s pohonem pomocí klínového řemene

P Záruka 15 let na vzdušník proti prorezavění díky 
vnitřní povrchové úpravě

P S gumovými silentbloky pro bezpečné ustavení

P S mezichladičem a dochlazovačem

UNM STS XSDK
s tlumicí skříní 
a kondenzační 

sušičkou

UNM STS XS 
s tlumicí skříní

UNM STS XDK
s kondenzační 

sušičkou

UNM STS

UNM STL 
s tlumicí skříní

UNM STL

Stacionární pístové kompresory

UniMaster STB 
s tlumicí skříní

UniMaster STB
přístavný kompresor

8



Pro stlačování vzduchu máte k dispozici celou řadu různých kompresorů. 
U stlačovacích kompresorů existují dva hlavní principy: pístové a šroubové 
kompresory. Hlavním rozlišovacím znakem je četnost sepnutí:

Jedním z nejdůležitějších znaků pístových kompresorů je přerušovaný 
provoz. To znamená, že doba provozu za hodinu může být maximálně 
70%. 

Šroubové kompresory jsou naopak kompresory 
s  trvalým provozem. Mají uplatnění tam, kde je 
nepřetržitá spotřeba vzduchu. Neustálé vypínání 
kvůli špatnému dimenzování šroubového kompre-
soru škodí jeho životnosti, neboť se tak nedosáh-
ne potřebné provozní teploty nebo se tato neudrží. 
Pak se v olejovém okruhu začne tvořit kondenzát. 
Následkem je vyšší opotřebení dílů, kratší intervaly 
údržby a vyšší náklady.

Ve většině případů se spotřeba stlačeného vzduchu 
v řemeslných nebo průmyslových provozech sklá-
dá ze spotřeby základní a ze zatížení ve špičkách. 

Zde je ideální oba systémy kombinovat. Šroubový kompresor pokrývá hlavní 
spotřebu, pístový kompresor je automaticky zapínán v  době maximální 
spotřeby.

Výpočet Vaší spotřeby

Zařízení na výrobu stlačeného vzduchu je komplexní záležitost. Je třeba vždy 
zohledňovat faktory jako je místo k ustavení, teplota v místnosti, přívod a odvod vzduchu, okolní podmínky, 
možnost přístupu k zařízení při údržbě, jakož i hlučnost. 

Pro výpočet Vaší konkrétní spotřeby vzduchu se proto doporučuje, vzít si na pomoc specialistu na otázky 
stlačeného vzduchu, neboť špatně vybraný kompresor znamená vyšší náklady na energii, větší opotřebení 
a možné kolísání tlaku ve Vašem rozvodu stlačeného vzduchu.

Navržení Vašeho zařízení na stlačený vzduch – Zavolejte odborníkům!

Rádi Vás podpoříme při navržení Vašeho zařízení na stlačený vzduch a společně s Vámi 

stanovíme potřebné množství vzduchu, vhodnou kvalitu stlačeného vzduchu pro Vaše 

použití jakož i požadovaný tlak při zohlednění dlouhodobého vývoje podniku. Na závěr 

Vám doporučíme vhodný kompresor, který vyhoví Vašim požadavkům.
Servis – Hotline 

+420 377 201 059

Pístový versus šroubový kompresor



 Snadné používání a komfortní obsluha díky srozumi-
telnému elektronickému řízení

 Úspora místa díky kompaktním rozměrům

 Úspora času a nákladů při údržbě díky snadno 
přístupnému uspořádání všech spotřebních dílů

 Tichý díky skříni s tlumicími výstelkami

 Snadná montáž odvodného kanálu vzduchu díky 
vyvedení odcházejícího vzduchu směrem nahoru

AirMaster AM K XBDK
na vzdušníku a s kondenzační 

sušičkou

AirMaster AM K XB
na vzdušníku

AirMaster AM K XDK
s kondenzační 

sušičkou

AirMaster AM K

Šroubové kompresory AirMaster –
efektivní zařízení s trvalým provozem

P Šroubové bloky s dlouhou životností a pohonem 
pomocí klínového řemene

P Elektronická řídicí jednotka s kontrolou směru otáček, 
ukazatelem provozních hodin, servisním hlášením atd.AirMaster AM K

Stacionární šroubové kompresory

Varianty vybavení

Zvolte si ve stavebnicovém systému kompresorů AirMaster své vybavení:
Sestavte si individuálně svůj kompresor podle Vašich požadavků a zvolte si odpovídající vybavení:

   Výkonové třídy: 7,5 kW / 11 kW / 15 kW / 18,5 kW

   Objem vzdušníku: 90 l / 270 l / 500 l

   Tlak: 8 bar / 10 bar / 13 bar

   Doplňkové vybavení: vzdušník a/nebo kondenzační sušička
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Efektivní šroubové kompresory s dlouhou životností

Šroubové kompresory AirMaster od Schneider Bohemia přesvědčují 
robustními šroubovými bloky s dlouhou životností. Vysoký stupeň efektivity 
je výsledkem dlouhodobých výzkumů a trvalé optimalizace. Navíc jsou 
rotory stále pečlivě kontrolovány, čímž je zajištěna jejich vysoká kvalita.

Snadné ovládání a maximální komfort obsluhy

Přehledný ovládací panel obsahuje kompletní řízení kompresorů 
AirMaster: rozběh motoru, kontrolu směru otáček, zapnutí a vyp-
nutí, jakož i chod v zátěži i ve volnoběhu. Ovládacím panelem je 
možné řídit také ochranná zařízení, řízení na dálku, hlášení 
alarmů a další servisní hlášení.

Tichá konstrukce

Díky optimalizovanému vedení vzduchu může být 
dosaženo snížení hladiny hlučnosti až na 64 dB. Proto 
není v provozu téměř slyšet. K tomu inteligentně vedený 
proud vzduchu zajišťuje optimální chlazení Vašeho kom-
presoru.

Nízké náklady na údržbu 

Celkové uspořádání a stavba kompresoru umožňují snadný přístup ze všech stran. 
Všechny díly, které podléhají pravidelné údržbě, jsou snadno přístupné z jedné strany – 
vzduchový filtr, olejový filtr, nádoba separátoru a klínový řemen. Také plnění oleje 
a vypouštění oleje je možné díky snadnému přístupu vyřešit v krátké době.

Nejvyšší kvalita pro optimální výsledky

Snižte své náklady na energii!

Pokud šroubový kompresor stlačuje víc vzduchu než je třeba, zvyšuje se podíl jeho provozu ve volnoběhu. 

Během volnoběhu spotřebovává šroubový kompresor cca. 30 % energie provozu při zátěži. Tak mohou ener-

getické náklady na stlačení jednoho metru krychlového dosáhnout několikanásobku nutných nákladů na 

provoz při zátěží.
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Rozhodněte se pro energeticky efektivní sušičku!

Při výběru kondenzační sušičky mějte na paměti, že běžně dostupné sušičky spotřebovávají díky svému průběžnému 

provozu neustále energii a způsobují tak značně vysoké náklady, i když se neodebírá žádný vzduch. Naše sušičky 

s  funkcí úspory energie ECO spotřebovávají naopak pouze tu energii, které je zapotřebí pro usušení odebraného 

vzduchu a při malém vytížení přecházejí automaticky do stavu Stand-by.

Úprava stlačeného vzduchu

Kondenzační sušička DK ECO

Kondenzační sušičky stlačeného vzduchu – 
základ pro optimální kvalitu 
stlačeného vzduchu

Odvod a úprava kondenzátu

Filtry a úpravné jednotky – pro maximální kvalitu 
stlačeného vzduchu

Odvaděč kondenzátu Ecomat

 Ochrana vzdušníku díky 
automatickému, trvalému 
odvádění agresivního 
kondenzátu

Filtry s aktivním uhlím AF-DAP

 Odloučení olejových par, 
chuťových a pachových látek

 Instalace za mikrofilmem

 Velikost částic třídy 1 
Hustota částic třídy 1 
Obsah zbytkového oleje třídy 1

Mikrofiltry FF-DFP

 Odloučení jemných olejových 
a vodních aerosolů a pevných 
nečistot s částicemi do 0,01 μm

 Instalace za kondenzační sušičkou

 Velikost částic třídy 1 
Hustota částic třídy 1 
Obsah zbytkového oleje třídy 2

Předfiltry VF-DVP

 Odloučení kondenzátu 
a pevných nečistot s částicemi 
do 15 μm

 Instalace před kondenzační 
sušičkou

 Velikost částic třídy 4 
Hustota částic třídy 3 
Obsah zbytkového oleje třídy 4

Separátor olej-voda Öwamat

 Maximálně efektivní – 
 automatické oddělování  
a několikastupňové čištění 
kondenzátu

 Maximální bezpečnost provozu a optimální pracovní 
výsledky díky spolehlivě usušenému vzduchu s tlakovým 
rosným bodem 3°C

 Úspora energie díky ECO-módu: Ventilátor a chladicí 
kompresor se při delší přestávce v odběru vypínají

 Energeticky úsporný přenos tepla: Předchlazení vstu-
pujícího teplého stlačeného vzduchu pomocí vycháze-
jícího studeného vzduchu ve výměníku vzduch/vzduch

Funkce ECO s úsporou energie P
Tepelné výměníky s velkoryse dimenzovanými průřezy 
pro proudění a konstantně nízkou tlakovou ztrátu P
Elektronický úrovní řízený odvaděč kondenzátu P



Optimální úprava stlačeného vzduchu

Kvalitativní třídy stlačeného vzduchu podle DIN ISO 8573

Běžný stlačený vzduch pro 
pneumatické nářadí. 
 

Stlačený vzduch pro pneumatické 
nářadí, pneumatické motory, jedno-
duché stříkací pistole, práškování 
a pískování. 

Pro bezolejové pneumatické nářadí, 
jako řídicí vzduch pro výrobní a balicí 
stroje, pro pneumatické vzducho-
vé válce a pro jemné nástroje, pro 
měřicí a řídicí techniku. Běžný vzduch 
k dýchání pro činnosti na pracovním 
místě, kvalitní stříkací pistole, filmařské 
práce. 

Stlačený vzduch pro běžné použití 
a pro rozvody stlačeného vzduchu 
v mrazové oblasti. 

Pro bezolejové pneumatické nářadí, 
jako řídicí vzduch pro výrobní a balicí 
stroje a  pro rozvody stlačeného vzdu-
chu v mrazové oblasti.

Použití Kvalitativní třídyPožadavkyProdukty

VF – předfiltr
FF – mikrofiltr
AF – filtr s aktivním uhlím

DK – kondenzační sušička
DAT – adsorpční sušička*

*Naše adsorpční sušičky jsou sériově vybavené předfiltrem a mikrofilmem

filtrovaný, bez 
zvláštních 
požadavků 

technicky usušený 
pro zvláštní použití

 

technicky usušený, 
filtrovaný a s mi-
nimem oleje pro 
vysoké požadavky 
 
 
 
 

technicky usušený, 
filtrovaný a s mi-
nimem oleje pro 
zvláštní požadavky

technicky usušený, 
filtrovaný a s mi-
nimem oleje pro 
vysoké požadavky

Třída
Částice (nečistoty) Voda (kondenzát) Olej

Velikost částic max. Hustota částic max. Tlakový rosný bod Obsah vody Zbytkový olej
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 –

Tip Berte laskavě do úvahy požadavky Vašeho dodavatele 
materiálu nebo strojů na kvalitu stlačeného vzduchu.

VF FF

AF

AF

VF FF

FFVF

VF FF FF

VF FF FF

DK

DK

DAT

DAT

Šroubový 
kompresor

Pístový 
kompresor

Vzdušník

Částice Voda Olej

4-5 7 3

1 4 1-2

1 4 1

1 2-3 1-2

1 2-3 1
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Perfektní rozvod stlačeného vzduchu 
pro Ø 15 – 63 mm – s možností flexibilní kombinace  
a certifikátem TÜV

Click-it – inovativní systém rozvodu stlačeného vzduchu 
pro Ø 15 – 28 mm

Naše systémy rozvodu 

stlačeného vzduchu jsou 
certifikovány TÜV

Zkrácení trubky Odhrotování Rozpojení trubekSpojení trubek

Trubky z polyamidu

Trubky z hliníku

Trubky z nerezové oceli V4A

Bez silikonu P
Možná kombinace se zástrčkovým systémem z mosa-
zi/nerezové oceli, s mosazným svorkovým systémem P
Černé trubky odolné proti UV záření a vhodné pro 
vnější instalaci P

 Ideální jako hlavní rozvod, protože jsou lehké, 
 stabilní a snadno se instalují

 Optimálně se hodí pro velké teplotní výkyvy díky malé 
roztažitelnosti

Odolné proti UV záření a vhodné pro vnější instalaci P
Možná kombinace se zástrčkovým systémem z mosa-
zi/nerezové oceli, s mosazným svorkovým systémem P

 Velmi flexibilní díky polyamidu (PA)

 Rychlá instalace rozvodu díky nůžkám na rozvody

 Ideální jako hlavní rozvod, protože jsou lehké, 
 stabilní a snadno se instalují

 Obzvláště hygienické a zdravotně nezávadné, 
proto se ideálně hodí pro laboratorní techniku, 
potravinářský a farmaceutický průmysl

Odolné proti UV záření a vhodné pro vnější instalaci P
Možná kombinace se zástrčkovým systémem 
z nerezové oceli P

Rozvody stlačeného vzduchu, hadice 
a další příslušenství



Hadice a další příslušenství

Základní + vrchní 
krabice RLD-BT

 Univerzální 
použití se vstup-
ními, průchozími 
a ukončovacími 
krabicemi

Vrchní krabice 
RLD-T

 Výhradně pro 
montáž na 
základní krabici

Základní krabice

RLD-B

 Základní krabice 
s integrovanými 
rychlospojka-
mi k snadnému 
připojení rozvodu 
vzduchu

Rozdělovací krabice

Spirálová hadice SSL-PUR

 Okamžitě použitelná díky 
namontované otočné 
rychlospojce a vsuvce

 Dlouhá životnost  
a konstantní průtok  
vzduchu díky ochraně 
proti zlomení

Hadicový naviják SLA A

 Pořádek v dílně díky 
automatické navíjecí 
funkci

 Připravený k připojení 
díky rychlospojce 
a dlouhé připojovací 
hadici se vsuvkou

Balancér FZ

 Zavěšené nářadí je 
na pracovním místě 
vždy po ruce

 Robustní s hliníkovým 
tělem

Energetický box

 Kompletní zásobování 
pracovního místa stlačeným 
vzduchem a el. proudem 
z jedné jednotky

 Bezpečná práce díky 
připojením stlačeného 
vzduchu s bezpečnostními 
rychlospojkami

Standardní hadiceHadice Super-Flex

 Velmi odolná proti otěru díky zesílení povrchového 
materiálu textilní vložkou 

 Velký průtok vzduchu díky speciálnímu vnitřnímu 
povrchu z PVC

 K dodání buď v metráži nebo již osazená rychlospoj-
kou a vsuvkou
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Pneumatické nářadí – 
pro každé použití vhodné nářadí

Ofukovací pistole
 Provedení z hliníku

 Provedení z plastu

Točivé nářadí
 Příklepové utahováky

 Ráčnové utahováky

 Šroubováky

 Vrtačky

 Brusky

Oddělování a spojování
 Karosářské pilky

 Speciální vyřezávač skel

 Nýtovací kleště

 Sponkovačky a hřebíkovače

Pneumatické nářadí
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Nanášení materiálu
 Stříkací pistole

 Zásobníky na materiál

 Stříkání omítek

 Mlžící pistole

 Speciální pistole

 Tlakové maznice

 Pistole na kartuše

Odstraňování materiálu
 Jehlové oklepávače

 Sekací kladiva

 Tryskací zařízení

Ostatní nářadí
 Pneuhustiče

 Přístroj na odsávání oleje 
a odvzdušňování brzd
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Servis podle přání – pro Vaše zařízení

Profesionálním servisem Schneider nabízí společnost Schneider Bohemia profesionální kompletní péči o Vaše 
zařízení na stlačený vzduch. Koncept je jednoduchý a přehledný: Každý zákazník má možnost vybrat si podle 
potřeby z širokého odborného portfolia různých druhů servisních služeb.

Servisní služby společnosti Schneider Bohemia je možno rozdělit do čtyř fází:

 analýza stávajícího stavu a potřeb

 poradenství a plánování zařízení

 instalace a uvedení do provozu

 údržba a servis

Partner na Vaší straně: 
Profesionální servis Schneider

Profesionální servis Schneider

Analýza stávajícího stavu a potřeb

 zprostředkování potřeb

 měření netěsností a jejich lokalizace

 měření energetické hospodárnosti

 prověření zařízení a bezpečnosti

Poradenství a plánování zařízení

 výpočet potenciálu optimalizace 
a úspor

 projektování

 výkresy ustavení

Instalace a uvedení do provozu 

 instalace

 uvedení do provozu

 zaškolení

Údržba a servis

 opravy a údržba přímo v místě

 periodický servis: termíny údržby a kontrol

 servisní „hotline“ s profesionálním poradenstvím

 pronájem kompresorů

 široká síť servisních středisek
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Vícenáklady díky netěsnostem
ø 
netěsnosti  
[mm]

1 1,24 2.891 8 673

3 11,14 26.017 78 051

5 30,95 72.270 216 810

Zdroj: Bavorský zemský úřad životního prostředí (Hrsg.): „Ochrana 
klimatu – snižování nákladů: hlavní myšlenka pro efektivní využívání 
energie v průmyslu a řemeslné sféře“, 1.vydání, Augsburg 2004

Vzduchová 
ztráta při 6 bar  
[l/sec.] 

Energetická ztráta/rok
při 8 760 h/rok a 3 Kč/kWh

[kWh] [Kč]

Analýza stávajícího stavu a potřeb

Položte s námi základ pro zařízení na stlačený vzduch, které bude optimalizované na Vaše požadavky: Nabízí-
me Vám zprostředkování Vaší spotřeby stlačeného vzduchu, měření netěsností a tlakového rosného bodu nebo 
objemového proudu. Ke spektru našich služeb patří i rozsáhlé prověření stávajících zařízení a bezpečnosti. Na 
vyžádání provádíme za úplatu i lokalizaci netěsností a měření energetické hospodárnosti.

Určení Vaší potřeby stlačeného vzduchu

Společně s Vámi stanovíme Vaše požadavky na stlačený vzduch a zohledníme při tom potřebné množství  
vzduchu, odpovídající kvalitu vzduchu, spotřebu vzduchu a počet a umístění odběrných míst.

Měření a lokalizace netěsností

Netěsnosti v rozvodu stlačeného vzduchu mohou být vyso-
kými nákladovými faktory. V menších průmyslových a  ře-
meslných rozvodech představují průměrné netěsnosti 5 %, 
u větších rozvodů je to již 10-15 % *.

Změřením netěsností Vám vypočítáme velikost Vaší 
vzduchové ztráty. Pokud se ukáže nutnost řešení tohoto 
problému, Vaše netěsnosti lokalizujeme a na přání od-
straníme.

Zvyšte energetickou efektivitu svého zařízení!

Naši speciálně vyškolení odborníci Váš celý systém stlačeného vzduchu rádi prověří, zda v něm je potenciál 
úspor. K tomu budou v průběhu jednoho týdne provádět měření vytížení Vašeho 
kompresoru, tlakové ztráty, spotřeby vzduchu, měření tlakového rosného bodu 
jakož i cyklů zátěže a volnoběhu. 
 
Díky analýze těchto údajů mohou naši odborníci vypočítat aktuální energe-
tickou spotřebu Vašeho zařízení, určit netěsnosti a opotřebení, optimalizovat 
provoz Vašeho kompresoru a minimalizovat tak Vaše náklady na energii. 
 Kromě toho se mohou cílenou optimalizací Vašeho zařízení prodloužit inter-
valy údržby, zvýšit jistotu před výpadky, zlepšit pracovní výsledky a mini-
malizovat opotřebení Vašeho nářadí.

* Procenta se vztahují na spotřebu během výrobní doby. Údaje: Bavorský zemský úřad životního prostředí.
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Servis – Hotline 

+420 377 201 059

Navržení Vašeho zařízení na stlačený vzduch – Zavolejte odborníkům!

Rádi Vás podpoříme při navržení Vašeho zařízení na stlačený vzduch a společně s Vámi 

stanovíme potřebné množství vzduchu, vhodnou kvalitu stlačeného vzduchu pro Vaše 

použití jakož i požadovaný tlak při zohlednění dlouhodobého vývoje podniku. Na závěr 

Vám doporučíme vhodný kompresor, který vyhoví Vašim požadavkům.

Specialisté od Schneider Bohemia pro Vás navrhnou nejlépe vhodné řešení otázky stlačeného vzduchu – 
 přizpůsobené Vašim individuálním potřebám. Nezávisle na tom, zda plánujete nové zařízení nebo chcete 
 optimalizovat Vaše stávající zařízení, Schneider Bohemia je ideální partner pro plánování hospodárného zaří-
zení na výrobu stlačeného vzduchu.

Výpočet a potenciál optimalizace

Na základě výsledků analýzy stávajícího stavu a potřeb Vám 
naši specialisté spočítají realizovatelný potenciál optimaliza-
ce a z toho vyplývající úspory.

Plánování zařízení a projektování

Dosáhněte maximální hospodárnosti Vašeho zařízení: Při zo-
hlednění Vaší spotřeby stlačeného vzduchu, Vašeho stávající-
ho zařízení a místa ustavení, Vám naplánujeme Vaše zařízení na 
výrobu stlačeného vzduchu včetně úpravy kondenzátu a stla-
čeného vzduchu, rozvodu stlačeného vzduchu, jakož i dalšího 
potřebného příslušenství, jako je zásobování elektrickou ener-
gií nebo klimatizace. 

Plánování rozvodu stlačeného vzduchu

K efektivnímu zařízení na výrobu stlačeného vzduchu pa-
tří také ideálně naplánovaný rozvod stlačeného vzduchu. 
Na základě Vaší individuální analýzy potřeb Vám navrhne-
me perfektní rozvod stlačeného vzduchu s vhodnými místy 
odběru. Díky správně nadimenzovanému rozvodu stlače-
ného vzduchu minimalizujeme Vaše tlakové ztráty v rozvo-
du. Díky tomu budete udržovat výkon Vašeho kompresoru 
na nejnižší hranici – efektivita stoupá!

Poradenství a projektování

Profesionální servis Schneider



Instalace a uvedení do provozu

Poté, co je zařízení na výrobu stlačeného vzduchu navrženo podle Vašich požadavků, postarají se specialis-
té od Schneider Bohemia o to, abyste mohli své nové nebo optimalizované zařízení co nejdříve používat.

Instalace

Postaráme se o instalaci a o to, aby Vaše zařízení bylo insta-
lováno včas a k  Vaší plné spokojenosti. Rozsah služeb si 
 určíte sami.

Uvedení do provozu

Po instalaci uvedou naši odborníci Vaše 
 zařízení na výrobu stlačeného vzduchu do 
provozu, nastaví u něj Vámi zvolené para-
metry a zkontrolují správné fungování. Na 
konec Vás a Vaše spolupracovníky seznámí 
s obsluhou zařízení a proškolí Vás.
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Servis – Hotline 

+420 377 201 059

Výpadek zařízení – zavolejte profesionály!

Když se Vám Vaše zařízení rozbije, obraťte se prostřednictvím hotline +420 377 201 059 

na naše profesionální odborníky. Ti se postarají o to, aby výpadky Vašich zařízení byly 

co nejmenší, aby Vaše zařízení byla opět odborně zprovozněna a náklady na opravu byly 

co nejmenší. Vaše nejbližší servisní středisko najdete na www.schneider-bohemia.cz.

Údržba a servis

Pokud Vaše zařízení vyžaduje údržbu nebo opravy, můžete se na nás kdykoliv spolehnout. Postaráme se o to 
a díky naší široké síti servisních středisek zaručujeme rychlé vyřízení.

Údržba

Servis bereme doslova a nabízíme Vám smlouvu na údržbu Vašeho zařízení na výrobu stlačeného vzduchu. 
Nechte si odborně udržovat své zařízení a profitujte z následujících výhod:

 prodloužení záruky na 3 roky

 optimální fungování a vysoká provozní jistota

 odborně provedená údržba

 snížené a dlouhodobě plánované provozní náklady

Samozřejmě nabízíme pro všechny, kdo se nechce vázat, také jednotlivé termíny údržby. Naši servisní tech-
nici Vám ale přesto připomenou nutnost provedení údržby.

Servisní opravy

Malá zařízení můžete odevzdat u našich servisních partnerů. 
Větší zařízení opravíme přímo u Vás na místě, abyste mohli opět 
co nejdříve spustit Váš provoz.

Pronájem kompresorů

Abychom zabránili výpadkům nebo abychom pokryli plánova-
nou špičkovou spotřebu, rádi Vás podpoříme pronajatými kom-
presory.

Profesionální servis Schneider





Schneider Bohemia, spol. s r.o.
Sulkov 555
330 21 Líně

Schneider airsystems –
Váš partner v oblasti stlačeného vzduchu.
Znáte ten pocit, když v ruce držíte nový, dynamický a výkonný výrobek? 
Výrobek, který člověka okouzlí svojí obrovskou silou a robustností 
a který má velmi dlouhou životnost?

S námi ten pocit zažijete.

Od výroby stlačeného vzduchu přes jeho úpravu a rozvod až po jeho použití Vám nabízíme 
široký sortiment prémiových produktů z oblasti stlačeného vzduchu.

Váš odborný prodejce

Zavolejte nám:
+ 420 377 201 058 obchod
+ 420 377 201 049 servis
nebo se s námi spojte faxem:
+ 420 377 911 005

nebo nás kontaktujte na adrese:
info@schneider-bohemia.cz
www.schneider-bohemia.cz
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