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Confiabilidade
& Eficiência

Compressores de Parafuso Lubrificado

Premium compressor design

L07 - L22
L07RS - L22RS
Velocidade Fixa & Variável

Excelência em Cada Detalhe

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 range de compressores
parafusos lubrificados do L07-L22 é composto por modelos
de velocidade fixa e velocidade variável (RS), além da versão
Air Station com secador de ar por refrigeração e reservatório
de ar.

Range de Pressão
7,5 a 13 bar

Vazão
0,77 a 3,66 m³/min

Potência
7,5 a 22kW

Excelência em Engenharia
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.
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“

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

Um conceito de design baseado na
confiabilidade e na flexibilidade

”

Elemento Compressor Integrado
O design avançado do elemento compressor de
alta eficiência permite a operação em baixas
velocidades de rotação e, consequentemente
reduz os custos de energia. O design inovador
integrado inclui o separador de óleo, filtro de óleo
e válvula termostática, reduzindo o número de
mangueiras e componentes externos que oferecem
excelente confiabilidade.

Resfriador de ar/óleo bipartido
Equipado com um by-pass para aquecimento rápido
e controle da temperatura do óleo, reduzindo o
desgaste, eliminando o condensado no sistema e
fornecendo baixa temperatura na descarga do ar.

Motor elétrico de alta eficiência
O compressor é equipado com o motor elétrico
IE3 de alta eficiência energética com redução de
emissão de CO2.

Sistema automático de
tensionamento das correias
O sistema é livre de manutenção promovendo
automaticamente o tensionamento preciso das
correias, prolongando sua vida útil.

Lubrificante de fabrica
Reduz os custos de serviços, aumentando o período
de troca para até 4000 horas.

Baixo nível de ruído
Permite que o compressor possa ser instalado
próximo ao ponto de utilização do ar comprimido.

Até 45°c de temperatura ambiente
Operação confiável, mesmo em ambientes
desafiadores.

Painel de controle Delcos Pro
O sistema de controle assegura uma operação confiável e
protege o investimento através do monitoramento contínuo
dos parâmetros operacionais. O Delcos Pro também tem
entradas e saídas programáveis, controle de equipamento
adicional, bem como fornece os seguintes recursos em textos
legíveis e claras:
•P
 ressão de descarga e linha

• Parada e partida remota

• T emperatura do ar/óleo

•R
 einício automático após
falha de energia

•H
 oras em Carga e Horas
em Alívio
• Indicador de Serviços
•R
 egistro de falhas
•R
 elógio em tempo real
• C ontrole temporizados de
partida e parada

•D
 efinição da segunda
pressão
• Indicação do Status
• RS485 – Modbus RTU

Duas Posições para
o Controlador
Design ergonômico,
principalmente para
compressores
montados sobre
tanque.
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Compressores com
Velocidade Variável

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.

8%

•M
 áxima confiabilidade com um sistema de
refrigeração otimizado
• Garante a disponibilidade do equipamento e vida longa

CompAir RS – Características
e Benefícios

10%
Um compressor
comum de parafuso
lubrificado operando
70% em carga

• Protegido da poeira por filtros de entrada

Custos de
Manutenção
e Serviços

82%

A Linha L-RS é projetada para ter a maior eficiência
em todas as faixas de operação

Ampla Faixa de Regulação
Custos
com
Energia

Investimento

5%

25

%

NO

MI

58%

Compressor CompAir
da linha L-RS,
operando 70%
em carga

AD
E ENERGIA

12%

EC
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Sem ciclos de partidas e paradas a economia
de energia é substancial

Design Motor-Drive-Elemento
Compressor Perfeito
Alta eficiência em todo o processo

AirPlus
A Solução em um Pacote Completo

Tratamento do Ar Comprimido

A CompAir oferece Air Stations do 7 ao 22kW incluindo
compressor, secador de ar e reservatório de ar.

Os sistemas de produção e processos modernos
necessitam de uma maior qualidade do ar. Os sistemas
de ar comprimido da CompAir utilizam a mais recente
tecnologia para a solução eficiente com um baixo custo
do ciclo de vida.
Separador de Água Cyclone
Série X
Fabricado para remover
eficientemente líquidos
contaminantes provenientes da
geração do ar comprimido.
Filtros Coalescentes CF
Fabricado para remover água, sujeira e particulados.
Dreno de Condensados Bekomat
Desenvolvido para drenar o condensado do ar sem
acarretar perda de carga no compressor.

Fácil de Instalar, fácil de usar
Todos os componentes são perfeitamente combinados para
o conceito “Plug and Play”
Reservatório de Ar de Alta Qualidade
Construído nos mais altos padrões de segurança, o
reservatório é livre de inspeções por até 05 anos.
Espaço Reduzido
Os componentes são montados em cima do reservatório de
ar, reduzindo o espaço em até 55%.

Secador de Ar
por Refrigeração
A CompAir oferece
um range completo
de secadores de ar
por refrigeração, que promovem respeito
ao meio ambiente e eficiência energética.
Secador de Ar por Adsorção
Series A_XS e A_TX
Secador de Ar por Adsorção com Duas Torres
Série A_TV e A_RS

Heat Recovery Integrado
A partir do 15Kw, os compressores estão disponíveis com
sistemas de recuperação de calor altamente eficientes, que
podem vir de fábrica ou podem ser instalados
posteriormente através de kits que contém todo o necessário
para esta alteração.

Gerador de Nitrogênio
Desenvolvido para atingir a máxima
eficiência e a melhor qualidade do gás.
Controlador Smart Air Master
Sequenciador para até
12 compressores.

Para mais informações, por favor visite
www.gdproducts.com.br
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Proteja seu
Investimento

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.

Design Avançado – Serviço
Simplificado
O projeto do compressor garante que os pontos de manutenção
sejam facilmente acessados.
Com todos os componentes de serviços agrupados
convenientemente atrás da carenagem, os custos de parada e de
serviços serão mínimos.
Além disso, todos os componentes são projetados para um longa
vida útil. A dimensão do filtro de ar, do filtro de óleo e do
separador de óleo garantem longa durabilidade e excelente
qualidade do ar comprimido.
Acessibilidade de primeira classe
•P
 ainéis e carenagens são facilmente removíveis com rápida
liberação.
Itens fáceis para troca
• S eparador de óleo Spin on que promove a separação do ar
comprido e do óleo, liberando para a rede menos de 3mg/m³.
• Rápida troca de óleo através de dreno externo.

1)

O que acontecer primeiro

2)

Sujeito aos termos e condições

• Fácil acesso ao filtro de admissão

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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CompAir Linha – L – Dados Técnicos
L07 – L22 Velocidade Fixa
Modelo do
Compressor

L07

L11

L15

L22

Pressão Nominal
[bar g]
7,5
9
13
7,5
9
13
7,5
9
13
7,5
9
13

Potência do
Motor
[HP]
10

15

20

30

Vazão FAD 1]

Nível de Ruído 2]

Peso

[m3/min]

[dB(A)]

[kg]

Dimensões
CxLxA
[mm]

71

205

667 x 630 x 1050

71

219

667 x 630 x 1050

73

335

787 x 698 x 1202

74

367

787 x 698 x 1202

Peso
[kg]

Dimensões
CxLxA
[mm]

386

787 x 698 x 1202

1,27
1,12
0,77
1,84
1,67
1,29
2,59
2,42
1,84
3,66
3,40
2,68

L22RS Velocidade Variável
Modelo do
Compressor

Pressão Nominal
[bar g]

L22RS

Potência do
Motor
[kW]

7,5
9
13

30

Vazão FAD 1] Nível de Ruído em
70% de Carga 2]
[m3/min]
min. max.
1,04 3,54
0,93 3,15
71
0,90 2,66

L07 - L22 / L07RS - L22RS Airstation
Modelo do
Compressor

L07
L07
L11
L11
L15
L15
L22
L22
L22RS
L22RS
1]

2]
3]

Pressão Nominal

[bar g]
7 - 13
7 - 13
7 - 13
7 - 13
7 - 13
7 - 13
7 - 13
7 - 13
7 - 13
7 - 13

Secador de
Ar por
Refrigeração 3]

Reservatório
de Ar

Saída
de Ar

Filtro
Coalescente

½ BSP
1” NPT
½ BSP
1” NPT
¾ BSP
1” NPT
¾ BSP
1” NPT
¾ BSP
1” NPT

CF0018B
CF0018B
CF0036B
CF0036B
CF0036B
-

[Volume]
CRD180
CRD180
CRD270
CRD270
CRD270
-

425 L
270 L
425 L
270 L
425 L
270 L
425 L
270 L
475 L
270 L

 dados acima foram medidos e indicados de acordo com a norma ISO 1217, Ed 4 Anexo C & E e anexo Pneurop CAGI PN2CPTC2 nas seguintes condições:
Os
Pressão de admissão 1 bar a, Temperatura de admissão 20°C, humidade 0% (seco)
Aferido em campo aberto, em conformidade com a norma ISO 2151 e ISO 9614-2, tolerância ± 3dB(A)
O fornecimento elétrico do secador de ar é separado do compressor. Os dados referem-se a
DIN ISO 7183, 8573-1:2001 (classe 4, ponto de orvalho 3°C).
Para mais especificações consulte a documentação do secador por refrigeração.

Peso

Dimensões
CxLxA

[kg]

[mm]
863 x 1950 x 1640
863 x 1400 x 1640
863 x 1950 x 1640
863 x 1400 x 1640
900 x 1950 x 1900
900 x 1400 x 1900
900 x 1950 x 1900
900 x 1400 x 1900
900 x 1950 x 1900
900 x 1400 x 1900

585
390
585
390
710
410
710
410
729
429
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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

Isento de Óleo
• Injeção de Água
> Fixo ou velocidade variável
• Parafuso de dois Estágios
> Fixo ou velocidade variável
• Pistão
• Centrífugos – Quantima

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

CompAir is a brand of Gardner Denver

vendas.jundiai@gardnerdenver.com

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

565.PO 02/16

Tecnolodia Avançada em
Compressores Lubrificados
• Parafuso Rotativo
> Fixo ou velocidade variável
• Palhetas
• Pistão
• Portáteis

