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2000 sprężarka bezolejowa 

 
Dane techniczne  Wyposażenie 

Napięcie V 230 3x4002) Przyłącze G1/4‟ 

Częstotliwość Hz 50 50   

Moc 
HP 

kW 

1,50 

1,10 

1,50 

1,10 
  

Wydajność 
l/min 

CFM 

176 

6,22 

176 

6,22 
  

Wyd.@8 bar 
l/min 

CFM 

90 

3,18 
90 

3,18   

Ciśnienie 

max. 
bar 
psi 

84) 

1204) 
84) 

1204) 
  

Max. prąd pracy A 8,00 3,60   

Obj. zbiornika litrów - -   

Waga kg 29 29   

Głośność dB(A)/1m 72 72   

Zabezpieczenie 

termiczne 
 Tak Tak   

Cykl pracy  100% 100%   

            

 

 

 

 

 

 

 

 

Wymiary (d x s x w)  

455x340x310 mm 

 

 
 

 

2) Wersje 3x400V przystosowane są do zasilania z 
sieci pięcioprzewodowej. 

3) Wartość przybliżona. Min. ciśnienie pracy 

osuszacza:  

6 bar. 
4) Na żądanie ciśnienie max. 10 bar/145 psi. 

Wyższe ciśnienie pracy zmniejsza żywotność 

sprężarki.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Zastrzega się możliwość wprowadzenia zmian technicznych. 
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cechy silników 
 

  

 
 

  
termiczny zabezpieczający silnik 

przed przegrzaniem  

i uszkodzeniami termicznymi. 

 

Niski poziom hałasu 

Komory dźwiękochłonne 

zastosowane zarówno na wlocie 

jak i wylocie powietrza 

zapewniają niski poziom hałasu 

podczas pracy sprężarki 65-75 

dB(A).  

Poziom hałasu obniża również 

stosowanie obudów 

wyciszających – plastikowej 

(64-70 dB(A)) lub metalowej 

(47-55dB(A)). 

 

Wyższe ciśnienie 

Standardowe ciśnienie dla klasy 

sprężarek bezolejowych wynosi 

8 bar, ale maksymalnie 

uzyskują one nawet 10 bar.  

 

Gwarancja 

Sprężarki posiadają dwuletnią 

gwarancję na wady 

konstrukcyjne i materiałowe 

 

 

Wysoka jakość 

Hermetyczne łożyska 

sprężarek bezolejowych 

smarowane są specjalnym 

smarem JUN-AIR SJ-72 i nie 

wymagają dalszego 

smarowania. Silnik posiada 

wewnętrzną ochronę, co 

sytuuje go w wysokiej klasie 

IP (IP55). Powietrze nie 

zawiera zanieczyszczeń 

pochodzących z oleju, dzięki 

czemu może być stosowane 

tam, gdzie czystość powietrza 

ma kluczowe znaczenie.  

 
Sprawny system chłodzenia 

Unikalny system chłodzenia 

silnika oraz odporne na 

wysoką temperaturę teflonowe 

(PTFE) pierścienie tłokowe 

zapewniają ciągłą pracę 

sprężarki, ograniczając 

obsługę eksploatacyjną do 

minimum. Silniki wyposażone 

są również w wyłącznik  


