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

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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Compressoren voorzien van dit logo 
hebben een olievrije werking

Compressoren voorzien van dit logo 
hebben een uiterst laag geluidsniveau
LwA: sound power level
LpA: sound pressure level

Compressoren/machines voorzien van 
dit logo draaien op een laag toerental, 
dewelke gunstig is voor de levensduur 
van de machine

Compressoren voorzien van dit logo 
hebben een tweetrapscompressorpomp 
en een hoger rendement

Persluchtmachines voorzien van dit logo 
zijn uit composiet materiaal vervaardigd

Tips voor optimaal gebruik van de 
Contimac catalogusT I P

i Handige informatie

Machines voorzien van dit logo zijn de 
originele versies.
Opgelet: copies van deze machines met quasi 
hetzelfde uitzicht, maar bedenkelijke 
kwaliteit zijn echter ook op de markt te vinden!

G-PROT PROTECTION
Beveiligt de inverter bij gebruik op een 
stroomaggregaat

Machines voorzien van dit logo 
verbruiken minder energie en zijn 
daarom milieuvriendelijk

 Producten aangeduid met een blauw bolletje 
zijn geen voorraad artikelen
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