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FDM 3/4 W
Regulátor s odlučovačom vody
Obj. číslo: DGKD458305

WE 2-dielna 1/2 W
Úpravná jednotka
Obj. číslo: DGKD426026

FDM/FF 1/2
Úpravná jednotka dvojdielna
Obj. číslo: DGKD426030

N 1/2 W
Hmlový primazávač
Obj. číslo: DGKD423001

DM 1/2 W
Regulátor
Obj. číslo: DGKD402002

FWA 3/4 W
Odlučovač vody
Obj. číslo: DGKD521002 

59,00 €
70,80 € s DPH

42,00 €
50,40 € s DPH

119,00 €
142,80 € s DPH

49,00 €
58,80 € s DPH

419,00 €
502,80 € s DPH

39,00 €
46,80 € s DPH

119,00 €
142,80 € s DPH

119,00 € 
142,80  s DPH

189,00 €
226,80 € s DPH

119,00 €
142,80 € s DPH

649,00 €
778,80 € s DPH

89,00 €
106,80 € s DPH

FDM 1/2 W
Regulátor s odlučovačom vody
Obj. číslo: DGKD425026

WE 2-dielna 3/4 W
Úpravná jednotka
Obj. číslo: DGKD458405

FDM/FF/AF 1/2
Úpravná jednotka trojdielna
Obj. číslo: DGKD424030

N 3/4 W
Hmlový primazávač
Obj. číslo: DGKD523001

DM 3/4 W
Regulátor
Obj. číslo: DGKD502002

FWA 1/2 W
Odlučovač vody
Obj. číslo: DGKD421002

objemový prúd 5600 l/min
spojovací závit G 3/4“i
objem nádoby na kondenzát 170 cm³

objemový prúd 2500 l/min
prevedenie 2dielna
spojovací závit G 1/2“i

predfilter s jemnosťou do 40 µm 
mikrofilter s jemnosťou do 0,01 µm

spojovací závit G 1/2“i
objem olejovej nádoby 150 cm³
rozmery (Š × H × V) – 60 × 60 × 195 mm

objemový prúd 2500 l/min
spojovací závit G 1/2“i
prípojka manometra G 1/8“i

spojovací závit G 3/4“i
objem nádoby na kondenzát 170 cm³
rozmery (Š × H × V) – 80 × 80 × 235 mm

objemový prúd 2500 l/min
spojovací závit G 1/2“i
objem nádoby na kondenzát 45 cm³

objemový prúd 5600 l/min
prevedenie 2dielna
spojovací závit G 3/4“i

predfilter s jemnosťou do 40 µm 
mikrofilter s jemnosťou do 0,01 µm
filter s aktívnym uhlím so stupňom 
odlúčenia 0,005 mg/m³

spojovací závit G 3/4“i
objem olejovej nádoby 379 cm³
rozmery (Š × H × V) – 80 × 80 × 260 mm

objemový prúd 5600 l/min
spojovací závit G 3/4“i
prípojka manometra G 1/4“i

spojovací závit G 1/2“i
objem nádoby na kondenzát 45 cm³
rozmery (Š × H × V) – 60 × 60 × 180 mm



KAL-Ecomat 3100
Odvádzač kondendzátu
Obj. číslo: DGKD605023 

189,00 €
226,80 € s DPH

419,00 €
502,80 € s DPH

329,00 €
394,80 € s DPH

ZA 5500
Cyklonový odlučovač
Obj. číslo: DGKD640055

OWS-Öwamat 10
Odlučovač oleja a vody
Obj. číslo: DGKH601001

pre dodávané množstvo 2500 l/min
hmotnosť 0,8 kg
prípojka vzduchu G1/2“i

objemový prúd 5500 l/min
odvod vzduchu G 1“i
hmotnosť 2.2 kg

pre dodávané množstvo 2400/1700 l/min
hmotnosť 3,5 kg
rozmery (Š × H × V) – 290 × 222 × 528 mm

DK 350 SMART
Sušička
Obj. číslo: 4102001388

DK 850 SMART
Sušička
Obj. číslo: 4102001390

699,00 €
838,80 €

999,00 €
1198,80 € s DPH

899,00 €
1 078,80 € s DPH

1049,00 €
1258,80 €

DK 600 SMART
Sušička
Obj. číslo: 4102001389

DK 1200 SMART
Sušička
Obj. číslo: 4102001391

Objemový prúd 
pri tlak. rosnom bode +3 °C 350 l/min
príkon 0.13 kW
výstup vzduchu 3/4“a

Objemový prúd 
pri tlak. rosnom bode +3 °C 850 l/min
príkon 0.19 kW
výstup vzduchu 3/4“a

Objemový prúd  
pri tlak. rosnom bode +3 °C 600 l/min
príkon 0.16 kW
výstup vzduchu 3/4“a

Objemový prúd 
pri tlak. rosnom bode +3 °C 1200 l/min
príkon 0.27 kW
výstup vzduchu 3/4“a



Častica

Optimálna príprava stlačeného vzduchu

Triedy kvaliy stlačeného vzduchu podľa normy ISO 8573

Komponenty Požiadavka

filtrovaný, bez
zvláštnych požia-
daviek

obecný stlačený vzduch pre pneu-
matické nástroje, ručné ofukovacie
zariadenia.

Stlačený vzduch pre pneumatické
nástroje, pneumatické motory, 
jednoduché striekanie laku, práškové
lakovanie a pieskovanie

Pre bezolejové pneumatické nástroje,
ako je ovládací vzduch pre výrobné
a baliace stroje, pre pneumatické valce
a prístrojový vzduch, meraciu a regulačnú
techniku. Obecný vzduch na dýchanie
pre činnosti prevádzkované na pracovisku,
kvalitné striekanie farieb, filmové práce.

Pre bezolejové pneumatické nástroje,
ako je ovládací vzduch pre výrobné
a baliace stroje, a pneumatické potrubia
v zamrznutej oblasti.

Stlačený vzduch pre obecné aplikácie
a pneumatické potrubia v zamrznutej
oblasti.

technický suchý,
pre zvláštne požia-
davky

technický suchý,
filtrovaný a s nízkym
obsahom oleja pre
náročné požiadavky

technický suchý, fil-
trovaný a s nízkym
obsahom oleja pre
zvláštne požiadavky

technický suchý,
filtrovaný a bez
oleja pre náročné
požiadavky 

Šróbový
kompesor

Vzdušník

Piestový
kompresor

Aplikácia Triedy kvality

Vždy presne dodržujte predpísané hodnoty
vašich dodávateľov surovín alebo strojov
pre požadovanú kvalitu stlačeného vzduchu.

Trieda
Maximálny počet častíc na m3 Koncentrácia

VF – Predfilter
FF – Mikrofilter
AF – Filter s aktívnym uhlím

DK – Kondenzačná sučička
DAT – Adsorpčná sučička*

* Naše adsorpčné sušičky sú sériovo vybavené predfiltrom a mikrofiltrom

Užívateľom individuálne stanovená požiadavka prísnejšia ako v triede 1

Celkový podiel oleja
(kvapalný, aerosol, hmla)

[€]

Dodatočné náklady spôsobené netesnosťa

549,29

4.943,23

13.731,30

mi*
Ø netesnosti Strata vzduchu Strata energie/rok

* Zdroj: Bavorský krajský úrad životného prostredia (vydavateľ): „Ochrana klímy – zníženie nákladov:
  Príručka efektívneho využitia energie v priemysle a malovýrobe“, 1. vydanie, Augsburg, 2004

pri 8 760 h/r a 0,19 €/kWhpri 6 bar

Údaje pre plánovanie rozvodov stlačeného vzduchu

Rozvod z hliníkových trubiek

Rozvod z polyamidových trubiek (PA) / zosieťovaný polyetylén (PeX)

Dĺžka potrubia [m]

Dĺžka potrubia [m]
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Prevádzkový pretlak 7 bar,   p (max.) 0,2 bar, rýchost prúdenia (max.) 10 m/s

Prevádzkový pretlak 7 bar,   p (max.) 0,2 bar, rýchost prúdenia (max.) 10 m/s

Údaje pre plánovanie rozvodov stlačeného vzduchu

Rozvod z hliníkových trubiek

Rozvod z polyamidových trubiek (PA) / zosieťovaný polyetylén (PeX)

Dĺžka potrubia [m]

Dĺžka potrubia [m]
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Prevádzkový pretlak 7 bar,   p (max.) 0,2 bar, rýchost prúdenia (max.) 10 m/s

Prevádzkový pretlak 7 bar,   p (max.) 0,2 bar, rýchost prúdenia (max.) 10 m/s

Aby ste nevyhadzovali peniaze do vzduchu:

Schneider airsystems!

Optimalizácia existujúceho systému rozvodu
stlačeného vzduchu!

Netesnosti v rozvode stlačeného vzduchu môžu byť značným nákladovým 
faktorom: V menších priemyselných a remeselných rozvodoch predstavujú 
priemerné netesnosti 5 %, u väčších rozvodov je to až 10 - 15 %* 
(vzťahuje sa na spotrebu počas výrobnej doby).

Zmeraním netesností vám vypočítame veľkosť Vašej vzduchovej straty.
Pokiaľ sa ukáže nutnosť riešenia tohoto problému, vaše netesnosti
lokalizujeme a na prianie odstránime. Kontaktujte náš servisný tím!



Častica

Optimálna príprava stlačeného vzduchu

Triedy kvaliy stlačeného vzduchu podľa normy ISO 8573

Komponenty Požiadavka

filtrovaný, bez
zvláštnych požia-
daviek

obecný stlačený vzduch pre pneu-
matické nástroje, ručné ofukovacie
zariadenia.

Stlačený vzduch pre pneumatické
nástroje, pneumatické motory, 
jednoduché striekanie laku, práškové
lakovanie a pieskovanie

Pre bezolejové pneumatické nástroje,
ako je ovládací vzduch pre výrobné
a baliace stroje, pre pneumatické valce
a prístrojový vzduch, meraciu a regulačnú
techniku. Obecný vzduch na dýchanie
pre činnosti prevádzkované na pracovisku,
kvalitné striekanie farieb, filmové práce.

Pre bezolejové pneumatické nástroje,
ako je ovládací vzduch pre výrobné
a baliace stroje, a pneumatické potrubia
v zamrznutej oblasti.

Stlačený vzduch pre obecné aplikácie
a pneumatické potrubia v zamrznutej
oblasti.

technický suchý,
pre zvláštne požia-
davky

technický suchý,
filtrovaný a s nízkym
obsahom oleja pre
náročné požiadavky

technický suchý, fil-
trovaný a s nízkym
obsahom oleja pre
zvláštne požiadavky

technický suchý,
filtrovaný a bez
oleja pre náročné
požiadavky 

Šróbový
kompesor

Vzdušník

Piestový
kompresor

Aplikácia Triedy kvality

Vždy presne dodržujte predpísané hodnoty
vašich dodávateľov surovín alebo strojov
pre požadovanú kvalitu stlačeného vzduchu.

Trieda
Maximálny počet častíc na m3 Koncentrácia

VF – Predfilter
FF – Mikrofilter
AF – Filter s aktívnym uhlím

DK – Kondenzačná sučička
DAT – Adsorpčná sučička*

* Naše adsorpčné sušičky sú sériovo vybavené predfiltrom a mikrofiltrom

Užívateľom individuálne stanovená požiadavka prísnejšia ako v triede 1

Celkový podiel oleja
(kvapalný, aerosol, hmla)

Častica

Optimálna úprava stlačeného vzduchu

Triedy kvality stlačeného vzduchu podľa normy ISO 8573

Komponenty Požiadavka

  

 

Aplikácia Triedy kvality

Vždy presne dodržujte predpísané hodnoty
vašich dodávateľov surovín alebo strojov
pre požadovanú kvalitu stlačeného vzduchu.

Trieda
Maximálny počet častíc na m3 Koncentrácia

VF – Predfilter
FF – Mikrofilter
AF – Filter s aktívnym uhlím

DK – Kondenzačná sučička
DAT – Adsorpčná sučička*

* Naše adsorpčné sušičky sú sériovo vybavené predfiltrom a mikrofiltrom

Užívateľom individuálne stanovená požiadavka prísnejšia ako v triede 1

Celkový podiel oleja
(kvapalný, aerosol, hmla)

Skrutkový
kompresor Vzdušník

Piestový
kompresor

filtrovaný, bez
osobitných požiada-
viek

technicky suchý
pre osobitné požia-
davky

Stlačený vzduch pre pneumatické
náradie, pneumatické motory, jednoduché
striekanie farieb, práškovanie
a pieskovanie

technicky suchý,
filtrovaný a s nízkym
obsahom oleja pre
vysoké požiadavky

Pre bezolejové pneumatické náradie,
ako riadiaci vzduch pre výrobné
a baliace stroje, pre pneumatické valce
a vzduch pre prístroje, meraciu a regulačnú
techniku. Všeobecný vzduch na
dýchanie pre činnosti na pracovisku,
kvalitné striekanie farieb, nanášanie
filmu.

Stlačený vzduch na všeobecné použitie
a rozvody stlačeného vzduchu
v mraziacej technike.

Pre bezolejové pneumatické náradie,
ako riadiaci vzduch pre výrobné
a baliace stroje a rozvody stlačeného
vzduchu v mraziacej technike.

technicky suchý, 
filtrovaný a s nízkym
obsahom oleja pre
osobitné požiadavky

technicky suchý,
filtrovaný a bez oleja
pre vysoké požia-
davky

Všeobecný stlačený vzduch pre pneu-
matické náradie, ručné ofukovače.

Častica

Optimálna príprava stlačeného vzduchu

Triedy kvaliy stlačeného vzduchu podľa normy ISO 8573

Komponenty Požiadavka

filtrovaný, bez
zvláštnych požia-
daviek

obecný stlačený vzduch pre pneu-
matické nástroje, ručné ofukovacie
zariadenia.

Stlačený vzduch pre pneumatické
nástroje, pneumatické motory, 
jednoduché striekanie laku, práškové
lakovanie a pieskovanie

Pre bezolejové pneumatické nástroje,
ako je ovládací vzduch pre výrobné
a baliace stroje, pre pneumatické valce
a prístrojový vzduch, meraciu a regulačnú
techniku. Obecný vzduch na dýchanie
pre činnosti prevádzkované na pracovisku,
kvalitné striekanie farieb, filmové práce.

Pre bezolejové pneumatické nástroje,
ako je ovládací vzduch pre výrobné
a baliace stroje, a pneumatické potrubia
v zamrznutej oblasti.

Stlačený vzduch pre obecné aplikácie
a pneumatické potrubia v zamrznutej
oblasti.

technický suchý,
pre zvláštne požia-
davky

technický suchý,
filtrovaný a s nízkym
obsahom oleja pre
náročné požiadavky

technický suchý, fil-
trovaný a s nízkym
obsahom oleja pre
zvláštne požiadavky

technický suchý,
filtrovaný a bez
oleja pre náročné
požiadavky 

Šróbový
kompesor

Vzdušník

Piestový
kompresor

Aplikácia Triedy kvality

Vždy presne dodržujte predpísané hodnoty
vašich dodávateľov surovín alebo strojov
pre požadovanú kvalitu stlačeného vzduchu.

Trieda
Maximálny počet častíc na m3 Koncentrácia

VF – Predfilter
FF – Mikrofilter
AF – Filter s aktívnym uhlím

DK – Kondenzačná sučička
DAT – Adsorpčná sučička*

* Naše adsorpčné sušičky sú sériovo vybavené predfiltrom a mikrofiltrom

Užívateľom individuálne stanovená požiadavka prísnejšia ako v triede 1

Celkový podiel oleja
(kvapalný, aerosol, hmla)

Údaje pre plánovanie rozvodov stlačeného vzduchu

Rozvod z hliníkových trubiek

Rozvod z polyamidových trubiek (PA) / zosieťovaný polyetylén (PeX)

Dĺžka potrubia [m]

Dĺžka potrubia [m]
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Prevádzkový pretlak 7 bar,   p (max.) 0,2 bar, rýchost prúdenia (max.) 10 m/s

Prevádzkový pretlak 7 bar,   p (max.) 0,2 bar, rýchost prúdenia (max.) 10 m/s

Častica

Optimálna príprava stlačeného vzduchu

Triedy kvaliy stlačeného vzduchu podľa normy ISO 8573

Komponenty Požiadavka

filtrovaný, bez
zvláštnych požia-
daviek

obecný stlačený vzduch pre pneu-
matické nástroje, ručné ofukovacie
zariadenia.

Stlačený vzduch pre pneumatické
nástroje, pneumatické motory, 
jednoduché striekanie laku, práškové
lakovanie a pieskovanie

Pre bezolejové pneumatické nástroje,
ako je ovládací vzduch pre výrobné
a baliace stroje, pre pneumatické valce
a prístrojový vzduch, meraciu a regulačnú
techniku. Obecný vzduch na dýchanie
pre činnosti prevádzkované na pracovisku,
kvalitné striekanie farieb, filmové práce.

Pre bezolejové pneumatické nástroje,
ako je ovládací vzduch pre výrobné
a baliace stroje, a pneumatické potrubia
v zamrznutej oblasti.

Stlačený vzduch pre obecné aplikácie
a pneumatické potrubia v zamrznutej
oblasti.

technický suchý,
pre zvláštne požia-
davky

technický suchý,
filtrovaný a s nízkym
obsahom oleja pre
náročné požiadavky

technický suchý, fil-
trovaný a s nízkym
obsahom oleja pre
zvláštne požiadavky

technický suchý,
filtrovaný a bez
oleja pre náročné
požiadavky 

Šróbový
kompesor

Vzdušník

Piestový
kompresor

Aplikácia Triedy kvality

Vždy presne dodržujte predpísané hodnoty
vašich dodávateľov surovín alebo strojov
pre požadovanú kvalitu stlačeného vzduchu.

Trieda
Maximálny počet častíc na m3 Koncentrácia

VF – Predfilter
FF – Mikrofilter
AF – Filter s aktívnym uhlím

DK – Kondenzačná sučička
DAT – Adsorpčná sučička*

* Naše adsorpčné sušičky sú sériovo vybavené predfiltrom a mikrofiltrom

Užívateľom individuálne stanovená požiadavka prísnejšia ako v triede 1

Celkový podiel oleja
(kvapalný, aerosol, hmla)



SSL-SK-PUR 12-8/7,5m
Hadica
Obj. číslo: DGKD770139

SSL-SK-PA 8-6/7,5m
Hadica
Obj. číslo: DGKD770131

DLS 15-9/25m
Hadica
Obj. číslo: DGKE740012

DLS-SF 15,5-10/25m
Hadica
Obj. číslo: DGKE730036

SLA 8-15
Navíjací bubon
Obj. číslo: DGKD312517

RF 12 MG „ciachovaný“
Pneuhustič
Obj. číslo: DGKD004021 

39,00 € 
46,80 € s DPH

33,00 €
39,60 € s DPH

19,00 €
22,80 € s DPH

149,00 €
178,80 s DPH

23,00 €
27,60 € s DPH

99,00 €
118,80 € s DPH

34,00 €
40,80 € s DPH

46,00 €
55,20 € s DPH

25,00 €
30,00 s DPH

259,00 €
310,80 € s DPH

33,00 €
39,60 € s DPH

39,00 €
46,80 € s DPH

SSL-SK-PUR 10-6,5/7,5m
Hadica
Obj. číslo: DGKD770137

SSL-SK-PA 10-8/10m
Hadica
Obj. číslo: DGKD770132

DLS 18,6-13/25m
Hadica
Obj. číslo: DGKE740022

DLS-SF 19-12,7/25m
Hadica
Obj. číslo: DGKE730024

Ilustračné foto

SLA 10 A
Navíjací bubon
Obj. číslo: DGKD312503

RF-RM „ciachovaný“
Pneuhustič
Obj. číslo: DGKD004017

max. tlak 8 bar
vnútorný priemer 8 mm
pracovná dĺžka 6 m

max. tlak 8 bar
vnútorný priemer 6 mm
pracovná dĺžka 4 m

max. tlak 15 bar
vnútorný priemer 9 mm
dĺžka 25 m

max. tlak 15 bar
vnútorný priemer 10 mm
dĺžka 25 m

výsuvná dĺžka 15 m
max. tlak 15 bar
vnútorný priemer 8 mm

max. pracovný tlak 15 bar
teplotná odolnosť od/do -20/+60 °C
dĺžka hadice 150 cm

max. tlak 8 bar
vnútorný priemer 6,5 mm
pracovná dĺžka 6 m

max. tlak 8 bar
vnútorný priemer 8 mm
pracovná dĺžka 6 m

max. tlak 15 bar
vnútorný priemer 13 mm
dĺžka 25 m

max. tlak 15 bar
vnútorný priemer 12,7 mm
dĺžka 25 m

max. tlak 15 bar
vnútorný priemer 10 mm
výsuvná dĺžka 15 m

pracovný tlak 10 bar
dĺžka hadice 40 cm
hmotnosť 0.36 kg



EA 6
Energobox
Obj. číslo: DGKD100032 

249,00 €
298,80 € s DPH

kapacita tlaku 0–15 bar
spojovacie hadica 9 mm
trieda ochrany IP 44

22,00 €
26,40 € s DPH

SKSL-Set 1/2“-10
Sada orechov
Obj. číslo: DGKD322268

počet nástrčných kľúčov 10 ks
veľkosti nástrčných kľúčov
11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24

59,00 €
70,80 € s DPH

LOE-P 3/8
Hadicový primazávač
Obj. číslo: DGKD640072

pracovný tlak max. 16 bar

Olej pre pneu 
náradie 
DLW 1,0
Obj. číslo: DGKB770000

Olej pre skrutkové 
kompresory 
Schraub 5,0
Obj. číslo: DGKB111010

7,00 € 
8,40 € s DPH

29,00 €
34,80 € s DPH

6,00 €
7,20 € s DPH

Olej pre piestové 
kompresory
Kolben-fahr 1,0
Obj. číslo: DGKB111005

Objem balenia 1 l

Typ oleja minerálny
Objem balenia 5 l

Typ oleja minerálny
Objem balenia 1 l



Profesionálny servisPneumatické náradiePotrubné systémyÚprava stl. vzduchuKompresory

S nami môžete počítať –  
zaručene!

Záruka 1+2 
Bezpečná investícia vďaka 3 ročnej záruke na vybrané mobilné
kompresory a pneumatické náradie. Zaistite si plný nárok
na záruku a zaregistrujte sa do 30 dní po dátume zakúpenia.
Záručné podmienky a registrácia na:
www.schneider-nr.sk

Všetko okolo stlačeného vzduchu od Schneider airsystems

Schneider Slovensko
Novozámocká 165
949 05 NITRA

Zavolajte nám: 
+421 (0)37 65 22 775    
+421 (0)37 65 22 776   

alebo nás kontaktujte na adrese:
schneider@schneider-nr.sk

www.schneider-nr.sk

Všetky ceny sú nezáväzné odporúčané ceny výrobcu. Ceny predajcu sa môžu odlišovať. Platná zákonná DPH je záväzná.
Za tlačové chyby a prípadné zmeny technických údajov nenesieme zodpovednosť. Všetky obrázky sú ilustračné. Obsah katalógu zodpovedá aktuálnej ponuke v čase jeho vydania 05/2018.

Váš špecializovaný predajca:


