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"Vždycky tu je řešení" 
Z jediného místa řešení úpravy stlačeného vzduchu 

a technologie zpracování kondenzátu 

Specializujeme se na úpravu stlačeného vzduchu a 
kondenzátovou technologii. Tedy na segment trhu, ve 
kterém je zvýšená poptávka po inovacích, úsporách energie a 
nákladově efektivních technických řešeních, které současně 
šetří zdroje a chrání životní prostředí.  
Nabízíme kompletní řadu zařízení pro široké spektrum 
aplikací. Naše výrobky splňují všechny dosažitelné třídy 
čistoty vzduchu uvedené v ISO 8573-1. Mohou se také plně 
vypořádat s kondenzátem, od vypouštění až po jeho 
zpracování. Třídy čistoty stlačeného vzduchu, kterých lze 
dosáhnout pomocí našich standardních výrobků, se pohybují 
od standardního přístrojového nebo technicky bezolejového 
stlačeného vzduchu až po sterilní ultračistý vzduch nebo 
medicinální dýchací vzduch. Tlaková provedení zařízení se 
pohybují od vakua přes 16 bar až po 350 bar, s průtoky až do 
30.000 m³ / h. Všechny naše klíčové produkty jsme si vyvinuli 
sami. 
V případě jakýchkoliv dalších úkolů je k dispozici naše 
projektové oddělení, které je schopné nabídnout řešení – ať 
máte požadavky vysokých průtoků nebo přetlaků, 
specifických procesních technologií, validací nebo 
konkrétních materiálů. 
 
 

 

"Naším cílem je potěšit" 

Investujeme do dlouhodobých a spolupracujících partnerství 
na základě spokojenosti zákazníků 

V konečném důsledku jsou naše obchodní vztahy a úspěchy 
vytvářeny a udržovány skutečnými lidmi. To je důvod, proč se 
snažíme zajistit, aby naši zákazníci nezůstali spokojeni jen s 
našimi výrobky, ale rovněž i s našimi radami a podporou, 
naším zákaznickým servisem, a především s našimi 
spolupracovníky. 
A tak nabízíme tým odborníků s desítkami let zkušeností, se 
záznamy o úspěšném dokončení bezpočtu projektů, navíc 
podporováni naší angažovaností v národních a 
mezinárodních normalizačních orgánech, organizacích a 
výzkumných institucích. 
A co víc, chceme i nadále podporovat naše zákazníky 
službami i dlouho poté, co se rozhodli pro FST. Naše servisní 
oddělení se stará o zákazníky po celém světě a nabízí jim 
pomoc při uvádění zařízení do provozu, údržbě a opravách. 
 
"Poslouchat, pochopit, konat" 

To je to, jak FST chápe zaměření na zákazníka 

Naše nezávislost, jako „německého výrobce střední 
velikosti“, je jedním ze základních kamenů naší schopnosti 
přijímat rychlá rozhodnutí a jednat rychle v zájmu našich 
zákazníků, partnerů a trhu.

 
 

 
 
 

 
 
 
      

 
 

 

 
 
 
 

"Každý výrobek vyžaduje generální plán" 
Produkty potřebují dobře promyšlené a propracované koncepty 

Při vývoji našich produktů věnujeme pozornost všem sebe- 
drobnějším detailům. V důsledku toho nabízíme nejen řešení, 
která jsou energeticky úsporná, spolehlivá, uživatelsky 
přívětivá a snadno servisovatelná, tak i nejnižší celkové 
náklady. 

" Náš přístup: Vysoká úroveň 
   vertikální integrace výroby" 

Základ pro zajištění rychlosti, pružnosti a konkurenceschopnosti 

Firma W&Z Rohrsystem-Technik, se sídlem v Netphen-Deuz, 
je jedním z klíčových strategických partnerů a hlavním 
akcionářem FST. Tato společnost se specializuje na výrobu 
potrubních systémů, tlakových nádob a celých zařízení – 
vyrobených z uhlíkové nebo nerezové oceli. Její výrobní 
základna, která zabírá cca 6000 m², je rozdělena na 
samostatné výrobní linky, jež jsou schopny vyrobit zařízení o 
hmotnosti 70 tun se světlostí potrubí do 4000 mm a 
přetlakem do 1000 bar – vše ve shodě se světovými předpisy 
nebo v souladu se směrnicemi a standardy.  
Pokud jde o naše klíčové výrobky, naše integrace výroby 
začíná přímo u surovinových prvků – plechy, trubky, odlitky a 
prefabrikované polotovary. Máme přístup ke všem 
myslitelným výrobním procesům v technologiích zpracování 
kovů a svařování. Pokud jde o povrchovou úpravu, máme 

vlastní zařízení těchto výrobních procesů : pískování, nátěry 
vodou ředitelnými materiály a prášková technologie. Jestliže 
jsou nutné další typy povrchových úprav, pak máme k 
dispozici místní dodavatelské řetězce poskytující 
specializovanou úpravu podle na našich vlastních náročných 
standardů. 
Naše rozsáhlé vertikální integrace výroby spolu s našimi 
vývojovými a projektovými kapacitami nám umožňuje 
dosažení vysoké úrovně flexibility, rychlosti a 
konkurenceschopnosti poskytovat vynikající a novátorské 
vlastní řešení. 
 

"Navzdory trendu" 
Chcete-li dodat rychle,  

budete potřebovat dostatečně velký sklad  

Podle našeho názoru je zákaznický servis také o poskytování 
služeb, jak nejrychleji to je možné. Jedná se především o 
schopnost skutečně dodávat naše produkty. To je důvod, 
proč jsme se rozhodli vzdorovat trendu a držet zásoby 
surovin a hotových výrobků na nadprůměrné úrovni. 
Můžete být nejlépe organizovanou společností na planetě, 
ale v případě, že požadovaný a potřebný produkt nepřijde, 
pak byly všechny vaše snahy marné. 
 

"Chytněte nás za slovo" 
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Úprava stlačeného vzduchu
Přehled výrobků
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Přehled výrobků 

     

 

Filtrace 
Průmyslová filtrační pouzdra 

FCA FWS FCA FWS FMA - FMS 
16 bar 

 
16 bar 

 
50 bar 

 
50 bar 

 
100, 350 bar 

 

Objemový průtok  
do 2.500 m³/h 

Objemový průtok  
do 30.000 m³/h 

volitelně nerezová ocel 

Objemový průtok  
do 4.080 m³/h 

Objemový průtok  
do 12.750 m³/h 

volitelně nerezová ocel 

Objemový průtok  
do 4.290 m³/h 

volitelně nerezová ocel 

 
Řady průmyslových filtrů a typy elementů 

W(HP) V(5) ZN XN XXN A CA 

       
Vodní separátor Hrubý filtr Filtr pro všeobecné užití Jemný filtr Velmi jemný filtr Aktivní uhlí Kazeta s akt. uhlím 

 
Standard HT TC EX 

--- Vysoká teplota Chemicky odolné Elektricky vodivé 

 
 
 
Procesní filtrační pouzdra 

FWP FWPV 
16 bar 

 
0,5 bar 

 

Objemový průtok do 4.500 m³/h Objemový průtok do 200 m³/h 

 
Řady procesních filtrů 

V ZN XN XXN A STPL SMPL ST D 
 

        
Hrubý filtr Filtr pro  

všeobecné užití Jemný filtr Velmi jemný 
filtr Aktivní uhlí Sterilní filtr Sterilní filtr Sterilní filtr Parní filtr 

 
 
 
... a komplexní řada příslušenství a mnoho typů elementů (dostupné také pro konkurenční výrobky) 

 
 

 
 

     

 

Chlazení 
Vzduchem a vodou chlazené chladiče 

HAO-RA HWO-A 
12/16 bar 

 
12/16 bar 

 

Objemový průtok do 4.500 m³/h 
Vzduchem chlazený – včetně vodního separátoru 

Objemový průtok do 12.600 m³/h 
Vodou chlazený – volitelně s vodním separátorem (WS) 

 

Sušení 
Kondenzační sušič pro TRB do +3 °C 

DFX DFE DFLO 
14/16 bar 

 
16 bar 

 
13/16 bar 

 

Objemový průtok do 850 m³/h 
Vzduchem chlazený – regulace „hot gas bypass“ 

Objemový průtok do 1.650 m³/h 
Vzduchem chlazený – energeticky úsporná regulace 

Objemový průtok do 24.000 m³/h 
Vzduchem nebo vodou chlazený (W) - energeticky úsporná 

regulace (ES) 

 
Adsorpční sušič se studenou regenerací s TRB do -70 °C 

DPS 1-8 (A) DPS 10-100 (A) DPS 120-630 DHW (A) DHM (A) 
16 bar 

 
16 bar 

 
11 bar 

 
50-420 bar 
 

100, 350 bar 
 

Objemový průtok  
do 82 m³/h 

volitelně další uhlíkový stupeň 

Objemový průtok  
do 1.000 m³/h 

volitelně další uhlíkový stupeň 

Objemový průtok  
do 6.290 m³/h 

Objemový průtok  
do 1.750 m³/h 

volitelně další uhlíkový stupeň 

Objemový průtok  
do 1.600 m³/h 

volitelně další uhlíkový stupeň 

 
Adsorpční sušič s teplou regenerací s TRB do -70 °C 

DTS..V DTS..BVL DTC 
11 bar 

 
11 bar 

 
11 bar 

 

Objemový průtok do 14.700 m³/h 
Rychlé chlazení (vakuum) 

Objemový průtok do 14.700 m³/h 
V sérii topení (dmychadlo) a rychlé chlazení v okruhu  

(vakuum) 

Objemový průtok do 14.700 m³/h 
HOC využití odpadního tepla kompresoru 

 
Sušič pro lokální nasazení ... a kompletní řada příslušenství 

FCA...CMS DM-FP  

 

16 bar 
 

12,5 bar 
 

Objemový průtok do 4 m³/h 
Sušič s TRB do -40 °C 

Objemový průtok do 63 m³/h 
Membránový sušič s TRB +15 °C až -40 °C 

 
 

     

 

Adsorpce olejových par 
Uhlíkový adsorbér olejových par 

DSS 1-8 DSS 10-1470 DSW 
16 bar 

 
11/16 bar 

 
50-420 bar 

 

Objemový průtok do 82 m³/h Objemový průtok do 20.420 m³/h Objemový průtok do 1.560 m³/h 

 
 

Systémy dýchacího vzduchu 
Adsorpční sušič se studenou regenerací doplněný o stupeň úpravy pro dýchání 

DPS 1-8 BI DPS 10-100 BI DPS 1-8 BM DPS 10-100 BM 
16 bar 

 
16 bar 

 
16 bar 

 
16 bar 

 

Objemový průtok do 82 m³/h 
Dýchací vzduch dle DIN EN 12021 

Objemový průtok do 1.000 m³/h 
Dýchací vzduch dle DIN EN 12021 

Objemový průtok do 82 m³/h 
Medicinální vzduch dle Lékopisu č.15 

Objemový průtok do 1.000 m³/h 
Medicinální vzduch dle Lékopisu č.15 

 
 

Kondenzátová technologie 
Odvod kondenzátu 

CDM CDF CDE..L CDE..T CDMV 
16-350 bar 
 

16 bar 
 

16 bar 
 

16-350 bar 
 

0 bar(a) 
 

Objemový průtok  
do 30.000 m³/h 
Ruční odváděč 

Objemový průtok  
do 30.000 m³/h 

Automatický odváděč 

Objemový průtok  
do 30.000 m³/h 

Elektronický hladinově řízeny 

Objemový průtok  
do 30.000 m³/h 

Elektronický časově řízeny 

Vakuová baňka 
100–250 ml 

 
Zpracování kondenzátu 

CSD CSW 
 

 

Objemový průtok do 9.600 m³/h Objemový průtok do 6.000 m³/h 

 

 
 

     

 

Následný servis 
Údržba a sady náplní (dostupné také pro konkurenční výrobky) 

SEWAPAC SEDAPAC 
 

 

Údržbové sady separátorů voda/olej Sady sorbentů a aktivního uhlí 

 
Náhradní díly a sady (dostupné také pro konkurenční výrobky) 

SK SP SR SU 
 

   

Servisní sady Servisní díly Servisní opravné sady Servisní upgrade sady 

 
Řízení a měřicí technologie 

Technologie řízení Technologie měření 
 

 

Regulace Měřicí přístroje a systémy 

 
 

Specifická zákaznická řešení  

Příklady dvou zákaznických řešení speciálních adsorpčních sušičů 
 

DTS 8600 HP 
86.000 m³/h 

DTS 1700 BVLA 
13.200 m³/h 


