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Confiabilidade
e Eficiência

Compressores de Parafuso Lubrificado

L160 – L290
L160RS – L290RS
Premium compressor design

Velocidade Fixa e Variável

Onde a confiabilidade
é a chave

A Linha L da CompAir
Conhecida na indústria por sua qualidade e confiabilidade a
CompAir desenvolve continuamente a linha L para alcançar
um desempenho de última geração. O novo range de
compressores de parafusos lubrificados de alta eficiência do
L160 ao L290, e composto por modelos de velocidade fixa
ou variável (RS). O foco do projeto destes compressores é a
pura performance e eficiência. Além da eficiência Premium
da unidade compressora e outras características, tanto como
velocidade fixa ou variável dos ventiladores radiais, foi
melhorado a eficiência e redução nos custos de
funcionamento.

Excelência em Engenharia

Faixa de pressão
5 a 13 bar

Vazão
6 a 47 m³ / min

Potência do motor
160 a 290 kW
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IE3

MOTO

R*

*Optional IE 4

Compressores são mais do que apenas um investimento
financeiro, eles são um componente-chave para garantir
que as empresas tenham um ar comprimido de alta
qualidade e com baixo custo operacional. O elemento
compressor é o coração do compressor e, a CompAir detém
todo o know-how e tecnologia para projeto e fabricação,
utilizando os mais modernos tornos CNC e tecnologia de
corte a laser on line. A confiabilidade e a performance
garantem que os custos operacionais permanecerão baixos
por toda a vida útil do equipamento.

“

Os compressores de parafuso lubrificado
CompAir incorporam os mais recentes avanços
tecnológicos e garantem um fornecimento de
ar comprimido contínuo e de alta qualidade.

”

Elemento compressor com
eficiência Premium
O elemento compressor de alta vazão e baixa rotação, reduz
os custos de energia. Com design inovador do selo do eixo
(dupla segurança), filtro de óleo e válvula termostática
integrados ao elemento, além do número reduzido de
conexões garantem uma maior qualidade e confiabilidade
do equipamento.
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Design inovador

Dimensionado sob medida - Engenheirado
Aftercoolers com grande superficie
Refrigeração otimizada garantindo baixas temperaturas
na operação e na descarga de ar. O resultado é a maior
durabilidade dos componentes e menores custos para
tratamento de ar.

Alta performance no elemento
separador
A filtragem em dois estágios garante que o ar seja
entregue em alta qualidade ao seu tratamento de ar,
resultando em menores quedas de pressão e redução
dos custos gerais de funcionamento do sistema.

Motor elétrico de alta eficiência
O compressor é equipado com o motor elétrico IE3 de
alta eficiência energética. Opcionalmente disponível com
motor IE4.

Ventiladores radiais são controlados
por válvula termostática.
Altamente eficiente e extremamente silencioso, o
ventilador permite que o compressor opere perto das
estações de trabalho.
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Lubrificação
automática do
motor elétrico
Aumento da vida útil
dos rolamentos e
redução dos custos de
vida do motor.

Conexões de alta
qualidade
Mangueiras, tubos e conexões solidas com acoplamento
em viton, aumentando a confiabilidade de operação e
fácil manutenção.

Dreno automático
Montado no Aftercooler para remover o excesso
de água.

Painel Inovador com Touch Screen
Delcos XL
O Delcos XL com sua tela touch screen de alta resolução é
extremamente fácil de usar e auto-explicativo. Todas as
funções são claramente estruturadas em cinco menus
principais e são intuitivamente visuais. O sistema de controle
DELCOS XL multilingue garante uma operação segura e protege
o seu investimento através do monitoramento contínuo dos
parâmetros operacionais, o que é essencial para reduzir os
seus custos de funcionamento.
Benefícios e Funções

Diagrama de Tendências

• Home Page – visão geral imediata do compressor

Com a capacidade de exibir análise detalhada do sistema
na forma de diagramas e gráficos de tendência,
parâmetros de funcionamento podem ser precisamente
ajustada para maximizar a eficiência.

• F unção de partir e parar ou ajuste de pressão secundária
através de relógio em tempo real e temporizador
• Definição da segunda pressão
• Histórico de falhas – para analises futuras
• Controle Remoto via entradas programáveis
• Re ligamento automático após falha
• Sequenciador Opcional
• Cartão SD

• Vazão
• Pressão de trabalho
• Velocidade do Motor (RS)
• Em carga / horas de funcionamento
• Perfil semanal
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Compressores de
Velocidade Variável (RS)

A Resposta Perfeita para Cada
Demanda de Ar

Conceito de Inversor de Frequência
Testado e Aprovado

Os compressores com velocidade variável CompAir trabalham
de forma eficiente e confiável com demandas de ar variáveis
na maioria dos sistemas de ar comprimido.

• Integrado na cabine elétrica

A redução de custo anual de energia pode ser significativa
utilizando a tecnologia de velocidade variável.

• Protegido da poeira por filtros de entrada
•M
 áxima confiabilidade com um sistema de
refrigeração otimizado
• Garante a disponibilidade do equipamento e vida longa

Ventilador radial de velocidade
regulada

8%
10%
Compressore de
Parafuso Lubrificado
Comum

Custos de
Manutenção
e Serviços

82%

Este Range pode ser equipado opcionalmente com um
ventilador radial controlado por um inversor no aftercooler.
• Otimiza a regulagem da temperatura do óleo
• Economia de energia

Custos
com
Energia

Investimento

5%

up to

35%

NO

MI

Compressor com
Velocidade
Variável CompAir

AD
E ENERGIA

12%

EC

O

CompAir RS – Características
e Benefícios
A Linha L-RS é projetada para ter a maior eficiência
em todas as faixas de operação.

Ampla Faixa de Regulação
Sem ciclos de partidas e paradas a economia
de energia é substancial

Design Motor-Drive-Elemento
Compressor Perfeito
Alta eficiência em todo o processo
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SmartAir Master compressed air
management system
Energy management is crucial for all compressed air users,
as the highest cost factor of a compressor is the energy to
run it. Over a period of five years, energy accounts for
typically 80% of the total costs. Compressed air systems
typically comprise of multiple compressors delivering air to a
common distribution system. The combined capacity of those
machines is generally greater than the maximum
site demand.
With CompAir's advanced demand responsive sequencer
SmartAir Master, the efficiency of the compressor stations
with up to twelve compressors including downstream
equipment can be maximized. Apart from the energy
savings, the compressed air management system also
contributes to decreased downtime, optimum performance
and monitoring, and ultimately leads to increased
plant productivity.

Characteristics of each compressor

A profitable investment
•H
 armonises the workload of up to 12 fixed or regulated
speed compressors
• E liminates energy waste by tightening the network pressure
to the narrowest pressure band
• E qualises the running hours for economic servicing and
increased uptime

Diagram display
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AirPlus

Valor agregado
Recuperador de Calor
0% de Recuperação

O calor gerado durante o processo de compressão é pago como
parte do processo de resfriamento (troca térmica), durante o
caminho do resfriamento dos ventiladores do radiador. Através de
uma troca térmica simples do calor, isto pode ser utilizado para
gerar água quente em um processo ou para o sistema de
aquecimento da fábrica.

Resfriador

Atualize seu sistema de ar comprimido com recuperação
de calor

Óleo Quente

• Redução significativa de custos
• Reduz as emissões de CO2
• Baixo custo de investimento
Ventilador radial controlado por um inversor
A habilidade de variar a velocidade do ventilador através
do inversor de frequência otimiza a eficiência. Todos os
compressores de velocidade regulada são equipados com
ventiladores radias controlados por inversores de frequência
nos radiadores de óleo, como padrão de fábrica. Compressores
de velocidade fixa podem ter essa opção montada em fábrica,
como um opcional.

Óleo Quente
Pacote Energy Recovery

Sequenciamento de Compressores
Os sistemas de ar comprimido compreendem tipicamente
múltiplos compressores, que fornecem ar a um sistema de
distribuição em comum. A adição de um modulo de
sequenciamento de permitirá o controle central de até 4
compressores, controlando a vazão necessária que a planta
necessita, bem o conjunto mais eficiente.
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Água Quente

Processo Industrial

Aquecimento

Ar Quente

Aproximadamente 80% da Recuperação
Acesse www.compair.com para ver o video do energy
recovery a ter acesso a ferramenta de cálculo de
economia de energia.

Tratamento do ar comprimido

Secador de Ar por refrigeração.

Os sistemas de produção e processo modernos necessitam de
uma maior qualidade do ar. Os sistemas de ar comprimido
CompAir utilizam a mais recente tecnologia para a solução
eficiente com um baixo custo do ciclo de vida.

A CompAir oferece um range
completo de secadores de ar por
refrigeração, que promovem
respeito ao meio ambiente e
eficiência energética.

Separador de água ciclone de água Série X
Fabricado para remover eficientemente
líquidos contaminantes provenientes de
geração do ar comprimido.

Secadores de Ar por Adsorção.
Series A_XS and A_TX.
Secadores de Ar por adsorção com
duas torres.
Series A_TV and A_RS.

Filtros coalescentes serie CF
Fabricado para remover água,
sujeira e particulados.

Dreno de condensado e óleo Bekomat
- Sistema de Separação de água
Desenvolvido para drenar o condensado
do ar sem acarretar perda de carga no
compressor, para atender todos os
requisitos da Lei de Tratamento de água
e de outras legislações relevantes.

Gerador de Nitrogênio
Geração industrial de gás
nitrogênio no local, utilizando-se
o ar comprimido da fábrica.
Desenvolvido para atingir a
máxima eficiência e a melhor
qualidade do gás.
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Proteja seu Investimento

Design Compacto – Instalação Fácil
O exclusivo design promove uma redução no espaço para
instalação do compressor.

Garantia Assure –
Para garantir sua tranquilidade
O programa de garantias e serviços Assure da CompAir é
válido por 44.000 horas/6 anos¹. É uma das garantias mais
generosas do mercado para lhe proporcionar uma
tranquilidade total.

Os Benefícios:
• A garantia Assure é totalmente gratuita para os clientes.
•O
 técnico homologado da CompAir fornecerá uma
qualidade de serviços garantida.
•U
 m acordo de serviços Assure permitirá previsão de custos
com a manutenção do compressor.
•A
 utilização de peças e óleo original CompAir contribuíra
para uma mais eficiência e vida útil do compressor.

Manutenção Simples
O design do compressor permite acesso a todos os pontos de
manutenção. As portas são completamente removíveis para
facilitar a manutenção em todo o compressor. A reduzida
quantidade de parte móveis em todo o equipamento reduz
significativamente os custos com a manutenção.

Peças Originais CompAir
Aproveite a tranquilidade complete
Peças e lubrificantes originais CompAir garantem a
confiabilidade e disponibilidade da sua planta de ar
comprimido e a eficiência é mantida nos mais altos padrões.
As peças originais CompAir são diferenciadas por:
• Vida longa, mesmo diante de condições mais severas
• Mínimas perdas contribuindo para a economia de energia
• Alta Confiabilidade
• Produtos fabricados com os mais altos padrões de qualidade
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1)

O que acontecer primeiro

2)

Sujeito aos termos e condições

CompAir Linha – L – Dados Técnicos
L160 – L290 Velocidade Fixa
Modelo do
Compressor

L160

L200

L250

L290

Pressão
Nominal
[bar g]

Potência do
Motor
[kW]

Vazão
FAD 1]
[m3/min]

Nível de
Ruído 2]
[dB(A)]

Peso
[kg]

Dimensões
CxLxA
[mm]

7,5

160

32,04

76

4186

2949 x 2111 x 2193

10

160

28,20

76

4186

2949 x 2111 x 2193

13

160

23,91

76

4186

2949 x 2111 x 2193

7,5

200

39,23

77

4415

2949 x 2111 x 2193

10

200

34,85

77

4415

2949 x 2111 x 2193

13

200

29,38

77

4415

2949 x 2111 x 2193

7,5

250

42,03

78

4625

2949 x 2111 x 2193

10

250

37,01

78

4625

2949 x 2111 x 2193

13

250

32,64

78

4625

2949 x 2111 x 2193

7,5

250

47,10

79

4650

2949 x 2111 x 2193

10

250

41,53

79

4650

2949 x 2111 x 2193

13

250

36,44

79

4650

2949 x 2111 x 2193

L160RS – L290RS Velocidade Variável
Modelo do
Compressor

Pressão
Nominal
[bar g]

Potência do
Motor
[kW]

Vazão
FAD 1]
[m3/min]

Nível de Ruído a
70% em carga 2]
[dB(A)]

Peso
[kg]

Dimensões
CxLxA
[mm]

L160RS

5 - 13

160

6,54 - 32,33

75

4378

2949 x 2111 x 2193

L200RS

5 - 13

200

5,99 - 39,44

77

4573

2949 x 2111 x 2193

L250RS

5 - 13

250

5,83 - 42,80

78

4669

2949 x 2111 x 2193

L290RS

5 - 13

250

5,87 - 47,02

79

4684

2949 x 2111 x 2193

Os L160 até o L290 / L160RS até L290RS também estão disponíveis em versão refrigerada a água, para informações
técnicas, favor consultar literatura apropriada.
1]

 s dados acima foram medidos e indicados de acordo com a norma ISO 1217, Ed 4 Anexo C & E e anexo Pneurop CAGI
O
PN2CPTC2 nas seguintes condições: Pressão de admissão 1 bar a, Temperatura de admissão 20°C, humidade 0% (seco).

2]

Aferido em campo aberto, em conformidade com a norma ISO 2151 e ISO 9614-2, tolerância ± 3dB(A).

11

Experiência Global
com Presença Local

Com mais de 200 anos de experiência a CompAir
oferece uma extensa gama de produtos de alta
confiabilidade, compressores e acessórios eficientes
para atender todo o processo de geração e tratamento
do ar comprimido.
Uma extensa rede de filiais e representantes por todo o
mundo oferece confiabilidade e apoio a todos os clientes.
Como parte da operação da Gardner Denver, a CompAir tem sido pioneira no desenvolvimento de sistemas de ar comprimido
colaborando para redução dos impactos ambientais e os custos com energia. Ajudando seus clientes a atingir e até mesmo superar
suas metas de sustentabilidade.

Produtos CompAir
Tratamento de Ar Completo
• Filtros
• Secador por Refrigeração e Adsorção
• Separador de Condensado
• Sistema de separação óleo-água
• Gerador de Nitrogênio
Sistema Moderno de controle
• Controladores CompAir DELCOS
• Sequenciador SmartAir Master

Serviço com Valor Agregado
• AirInsite – auditorias de ar comprimido
• Estudos de eficiência energética
• Caça vazamentos
Líder em Suporte aos Clientes
• Soluções Engenheiradas
• Centros Locais de Serviços
• Peças e Óleo originais

A CompAir trabalha com uma política de
melhoria contínua, e portanto, nos
reservamos no direito de alterar
especificações e preços sem prévio aviso.
Todos os produtos são vendidos de acordo
com a Política de Vendas da Companhia.

www.compair.com

sales@compair.com

CompAir is a brand of Gardner Denver

725PO 06/17 CI

Advanced Compressor Technology
Lubricated
• Parafuso Rotativo
> Fixo ou velocidade variável
• Palhetas
• Pistão
• Portáteis
Isento de Óleo
• Injeção de Água
> Fixo ou velocidade variável
• Parafuso de dois Estágios
> Fixo ou velocidade variável
• Pistão
• Centrífugos – Quantima®
• Rotativo scroll

