
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. Welke persluchtgebruikers gaat u op de compressor aansluiten? En gaat u deze simultaan gebruiken?
2. Hoe intensief ga je de persluchtgebruikers gebruiken? M.a.w heb je continu perslucht nodig of heb je een intermitterende persluchtbehoefte?
3. Wens je de compressor mobiel of stationair te gebruiken.
4. Over welke netspanning beschik je? 1-230 V of 3-400 V ( uitzondering: 3-230 V) 
Tip : Weet dat je op 1-230 V beperkt bent tot een 3 PK motor als aandrijving. De maximale netto persluchtopbrengst op 1-230 V verkrijg je met een 
schroefcompressoren (Type : NS 3/17+17 - NS 3/150 of NS 3/270 VERTICALE)
5. Wens je een open of een geluidsgedempte opstelling van de compressor voor een gebruik in de directe werkomgeving.

Berekening van de persluchtbehoefte :

1. Tel het luchtverbruik te samen van de persluchtmachines die u simultaan wenst te gebruiken (deze waarden vindt u op de documentatie van de fabrikant)
2. Schat de duty cycle in van elke gebruiker. Bvb. een spuitpistool van 180 l/min dewelke je 40% per tijdseenheid gaat gebruiken : dus 180l/min x 0,4 = 72 l/min 
is de persluchtbehoefte per tijdseenheid.
3. Schat de factor in van het simultaan gebruik in. Niet elke persluchtgebruiker zal 100% van de tijd simultaan gebruikt worden.

Geschatte persluchtbehoefte : som van ((persluchtverbruik per gebruiker in lt/min x dutycycle per persluchtgebruiker x aantal gebruikers ) x de geschatte factor van 
simultaan gebruik))

Zuigercompressor of schroefcompressor ?

Bij de installatie van de persluchtvoorziening is een keuze van het juiste compressortype cruciaal. Beide compressortypen hebben zo hun specifieke voordelen.

Zuigercompressoren : 

Voor de lange levensduur van de persluchtinstallatie is het aan te raden om een duty cycle van maximaal 50% te hanteren. 
D.w.z dat de compressor maximaal 50 % van een tijdsblok van 10 minuten mag draaien op vollast. 
(max. 5 minuten draaien en min. 5 minuten op non-actief per tijdsblok van 10 minuten)

Voordelen van de zuigercompressor :

- Variabele luchtbehoefte :
Zuigercompressoren zijn geschikt voor een variabele persluchtbehoefte en kunnen peak persluchtbehoeften tijdelijk opvangen.
- Intermitterend gebruik :
Wanneer de zuigercompressor op druk is zal deze uitschakelen. De zuigercompressor dient niet in no-load conditie te draaien
- Lagere persluchtvolumes :
Bij relatief lagere gevraagde persluchtvolumes is de keuze voor een zuigercompressor een meer kosten efficiente keuze.

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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