
Schroefcompressoren : 

Door het gesloten olie systeem met radiator koeling kan een schroefcompressor quasi continu draaien zonder te oververhitten.

Voordelen van een schroefcompressor :

- Voor continu gebruik (100% duty cycle) : 
Schroefcompressoren zijn speciaal ontworpen voor processen waar een continue persluchtbehoefte is gewenst.
- Hogere persluchtvolumes : 
Bij hogere gevraagde persluchtvolumes is de keuze voor een schroefcompressor de meest economische keuze
- Schroefcompressoren werken het meest economisch tussen 5 en 13 bar.
- Schroefcompressoren werken vibratie-arm en zeer geluidsarm
- Schroefcompressoren beschikken over een gebruiksvriendelijke interface met vermelding van de meest relevante persluchtparameters en onderhoudsalarmen.

Besluit :

- Bij een lagere en fluctuerende en in de nabije toekomst beperkt toenemende persluchtbehoefte is de keuze voor een zuigercompressor een verstandige, 
economische optie.
- Heb je meestal een constant en hoge persluchtbehoefte dan ben je beter af met een schroefcompressor.
- Een schroefcompressor met variabele snelheidsregeling kan een oplossing zijn voor processen met een niet constante vraag van een hoge persluchtbehoefte.
Daarnaast hebben deze compressoren een energievoordeel tot 30%

Dus: Heb je een netto persluchtbehoefte van meer dan 500 l/min bij een dutycycle van 50% of meer dan neem je best een schroefcompressor in overweging. 
Indien je een sterk onregelmatig maar grote persluchtbehoefte hebt dan kan een tandemcompressor een goede keuze zijn.

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.

Aansluiting van de compressor op de stroomaanvoer:

Minimum diameter elektrische kabel voor een max. lengte van 20m (3 fasen):             De zekeringen moeten de volgende kenmerken hebben:

Vermogen Nominale spanning

kW PK 3-400V
(50-60 Hz)

3-230V
(50-60 Hz)

Dia. kabel

2,2 3 1,5 mm2 2,5 mm2

3 4 2,5 mm2 4 mm2

4 5,5 2,5 mm2 4 mm2

5,5 7,5 2,5 mm2 6 mm2

7,5 10 6 mm2 10 mm2

11 15 10 mm2 16 mm2

15 20 16 mm2 25 mm2

18 25 16 mm2 35 mm2

22 30 25 mm2 50 mm2

30 40 25 mm2 70 mm2

37 50  35 mm2 95 mm2

Vermogen Nominale spanning

kW PK 3-400V
(50-60 Hz)

3-230V
(50-60 Hz)

Zekering

Direct

2,2 3 16 A 20 A

3 4 20 A 32 A

4 5,5 25 A 35 A

Ster-Driehoek

4 5,5 20 A 25 A

5,5 7,5 25 A 36 A

7,5 10 30 A 40 A

11 15 40 A 80 A

15 20 50 A 80 A

18 25 63 A 100 A

22 30 80 A 125 A

30 40 100 A 160 A

37 50 125 A 200 A
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