
D E  4  FA S E N  VA N  P E R S L U C H T

Fase 1: perslucht genereren:

Door middel van zuigercompressoren (al dan niet mobiel of stationair) of schroefcompressoren

Fase 2: perslucht conditioneren:

Perslucht bevat enorm veel condensatievocht en kleine microscopische partikels, met behulp van condensaflaten, 
filters en persluchtdrogers wordt de lucht zuiver voor verdere aanwending in bvb. verfspuiten en andere toepassingen

Fase 3: perslucht transporteren:

Het programma bevat tal van verschillende persluchtslangen, haspels, muurhaspels waardoor het transport van perslucht op een flexibele, 
mobiele manier gebeurd. 
Op aanvraag kunnen wij ook vaste persluchtleidingssystemen aanbieden voor stationaire persluchtinstallaties.

Fase 4: persluchttoepassingen:

Perslucht kent enorm veel toepassingen zoals bijvoorbeeld

1. Pneumatische aansturing van cilinders van bvb. houtbewerkingsmachines
2.  Bevestigingstechniek van nagels en nieten
3.  Montagetechniek bvb. het aanzetten van moeren
4.  Oppervlaktebehandeling met bvb. slijpmachines en zandstraalpistolen
5.  Reinigen en drogen met blaaspistolen
6.  Luchtdruk meten met bandspanningsmeters
7.  Spuitpistolen

Bij de aankoop van een compressor zijn er een aantal criteria belangrijk om een goede keuze te maken voor uw persluchtvoorziening.

Criteria: 

1. Wenst u een open of een geluidsgedempte opstelling?
2.  Dient u de compressor al dan niet continu te gebruiken?
3.  Welke persluchtgebruikers gaat u op de compressor aansluiten?
4.  Wenst u de compressor mobiel of stationair te gebruiken?
5.  Over welke netspanning beschikt u (1-230V of 3-400V)?

Berekening van het luchtdebiet:

1. Tel het luchtverbruik te samen van de persluchtmachines die u tegelijkertijd wenst te gebruiken.
 deze waarden vindt u op de documentatie van de fabrikant.
2. Vermenigvuldig het resultaat met 1,5 deze coëfficiënten houden rekening met het rendement van de compressor.

Tip:

Een zuigercompressor mag nooit meer dan 60% van de werktijd draaien, een schroefcompressor daarentegen kan quasi continu draaien!

Welke tankinhoud te kiezen:

Hoe meer perslucht u verbruikt op korte tijd, hoe meer belang u erbij heeft om een grotere tank te kiezen.
Deze tank dient dan als buffer om een groot aantal opstarten van de compressor te vermijden.
Hou er echter rekening mee dat het maximaal aantal keren opstarten van de zuigercompressor beperkt is tot 10 keer per uur, 
dit om een lange levensduur van de elektromotor te garanderen.
Indien de opstartfrequentie hoger ligt is het aangewezen om een grotere tank te kiezen of een compressor met een hoger vermogen 
of een schroefcompressor.

W E L K  T Y P E  C O M P R E S S O R  K I E Z E N ?
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