Eficiência
Integrada
Tecnologias para Fornecimento
de Ar Comprimido

Soluções para
Maior Eficiência

As empresas estão sob pressão
para controlar os custos, e os
custos com o ar comprimido não
são exceção.
CompAir significa eficiência
comprovada em sistemas de ar
comprimido, reduzindo os custos
operacionais e melhorando
a eficiência dos sistemas já
instalados. O investimento se
paga rapidamente.
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CompAir é sinônimo de inovação contínua e desenvolvimento de
gerenciamento do ar comprimido.
Toda a diversidade da linha de compressores CompAir tem uma
coisa em comum: a alta qualidade.
Sistemas de tratamento do ar comprimido, recuperação de calor ou
geração de nitrogênio podem ser integrados nos sistemas existentes
para uma eficiência maximizada.
Clientes em todo o mundo confiam na expertise e experiência da
CompAir desde 1801.

Simplicidade como um Conceito:
para Confiabilidade e Eficiência
Os engenheiros da CompAir tem dois critérios principais para cumprir: confiabilidade e eficiência. Assim
a CompAir produz máquinas fáceis de configurar e
simples para realizar a manutenção.

A CompAir fabrica os próprios elementos
compressores por questão de qualidade.
O componente mais importante de um compressor é o elemento
compressor. Todos os elementos compressores da CompAir são
projetados e fabricados nas próprias instalações da companhia, na
fábrica da Alemanha, para garantir a maior harmonia possível entre os
componentes e a máxima eficiência do compressor.

Gardner Denver – Sua Principal Alternativa para Vácuo e Pressão
A Gardner Denver, projeta, fabrica e atende os mercados com o mais alta padrão de qualidade para compressores de
parafuso e palhetas, bombas de anel líquido e sopradores para várias aplicações industriais e de transporte. Além dessa
gama de produtos, a Gardner Denver fornece bombas para o mercado óleo e gás, industrial, química, de alimentos e de
transferência de fluídos. Os produtos e soluções de engenharia são vendidos através de multi canais de distribuição em
todo o mundo e são usados em aplicações de praticamente todos os setores.
Nossa experiência em engenharia, juntamente com a capacidade de fabricação e de serviços no mundo todo, garante
produtos confiáveis e eficientes em relação ao consumo de energia, proporcionando a indústria um baixo custo
de ciclo de vida.
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Histórias de Sucesso
Descubra mais…

CompAir Proporciona Economia de Energia na Jaguar com a
linha Quantima
Seis meses após a instalação de um novo compressor Quantima, fabricado
pela CompAir, na Jaguar Land Rover (Jaguar´s) Castle Bromwich, já previu
fazer uma economia de 3 milhões de kWh por ano - com um retorno de
investimento de no máximo dois anos.
Descubra mais…

Com a CompAir a Conta de Energia da Cervejaria mais Antiga do
Mundo foi Reduzida
A cervejaria Weihenstephan em Freising perto de Munique, na Alemanha,
otimizou seu sistema de ar comprimido, e utilizou a tecnologia do
compressor DH da CompAir, com seu sistema inovador absolutamente isento
de óleo. Juntamente com um estudo feito para reduzir completamente os
vazamentos em sua linha, a cervejaria é capaz de produzir o ar comprimido
necessário com uma economia de energia de 30%.
Descubra mais…

Just Trays Reduz seu Custo de Energia com a CompAir
Menos de seis meses após a instalação de um compressor com velocidade
variável L75RS com heat recovery da CompAir, a Just Trays, principal
fabricante de bases de chuveiro do Reino Unido, está na meta para
economizar € 28.000,00 por ano e pode esperar um rápido retorno de
seu investimento.
Descubra mais…

Cortina de Bolha de Ar para Proteger a Natureza Durante a
Fundação de Uma Plataforma
Cinquenta milhas náuticas a noroeste de Sylt, a Zublin está construindo a
terceira plataforma alemã de pesquisas marinhas FIN03. A localização é na
entrada de uma potencial instalação de uma usina eólica ao longo do trecho
Schleswig-Holstein da costa do Mar do Norte. Para proteger acusticamente a
fauna marinha enquanto a fundação da plataforma é feita, 9 compressores
CompAir TurboScrew produzem uma cortina de bolhas de ar comprimido em
torno do canteiro de obras.
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A crescente complexidade nas novas
plantas de produção, faz com que o
aumento na complexidade das
especificações de ar comprimido
também aconteça. Com sua
experiência em engenharia, a
CompAir tem todos os pré requisitos
teóricos e técnicos para realizar uma
avaliação detalhada dos requisitos e
análises do ar comprimido.
Sistema de monitoramento e
auditoria de corte de custos CompAir:
causas típicas de alto custo como
vazamento ou compressores maiores
que o necessário são identificadas,
registradas em forma de relatório de
fácil entendimento para que sejam
corrigidas afim de otimizar o sistema.

Produtividade de Uma Única Fonte

Com compressores CompAir altamente eficientes,
industrias de todos os tipos podem implantar a melhor
solução de ar comprimido requerida:
• fixo / velocidade variável
• lubrificado / isento de óleo
• refrigerado a ar / água
• com heat recovery ou geração de nitrogênio
Para a CompAir a qualidade e a eficiência do tratamento
de ar são tão importantes quanto o compressor.
A CompAir também desenvolve sequenciadores
para multicompressores, buscando sempre a
máxima eficiência.

Análise

Consultoria

Projetos

Investimento Seguro
Os clientes CompAir tem o benefício
da garantia estendida, utilizando peças
e serviços originais para manter o alto
desempenho e a qualidade do sistema. A
CompAir tem técnicos altamente treinados
para atender seus clientes 24 horas.

Instalação

Garantia

Manutenção Peças Originais
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Produtos e Serviços

Compressores
Linhas de Compressor
Linha L
Compressor de
Parafuso Lubrificado
Linha D
Compressor de Parafuso
Isento de Óleo
Linha DH – RS
Compressor de Parafuso Isento
de Óleo e Lubrificado a Água
Quantima
Compressor Centrifugo Isento
de Óleo

Range de
Pressão
(bar)

Vazão
FAD
3
(m /min)

Potência
do Motor
(kW)

5 - 13

0,3 – 42,8

2,2 – 250

4 – 10

9,4 – 25,3

55 – 160

5 – 10

2,3 – 18.6

15 – 110

3–8

26,7 – 70,9

150 – 300

Tratamento de Ar e Acessórios
• Heat Recovery
• Separador de Água
• Filtros Coalescentes
• Secador de Ar por Refrigeração
• Secador de Ar por Adsorção
• Gerador de Nitrogênio
• Dreno de Condensado
• Sequenciadores
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Manutenção e Serviços

• Auditorias para Sistema de Ar Comprimido
• Garantia Estendida e Serviços
• Técnicos de Campo Treinados
• Peças de Reposição e Óleo Originais
•	Rede de distribuição de peças e serviços homologada no mundo todo

Compressores Portáteis
Linhas de Compressor

Range de
Pressão
(bar)

Vazão
FAD
(m3/min)

Potência
do Motor
(kW)

Série C
Compressor de parafuso
portátil – Lubrificado

7 – 24

1,0 – 27,0

13,2 – 228
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Seu parceiro de Sistemas para
Tecnologia Eficiente do Ar Comprimido

Solicite um orçamento ou
agende uma visita

672E PO 02/16

vendas.jundiai@gardnerdenver.com
www.compair.com
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CompAir is a brand of Gardner Denver

Your Ultimate Source for Vacuum and Pressure

