
Compressoren: 

 

Perslucht is een veel gebruikte energiedrager die in bijna alle sectoren voor komt. In veel bedrijven is 

perslucht net zo vanzelfsprekend als elektriciteit en water en wordt vaak gezien al een eenvoudige en 

veilige energiebron. Het dient als energie voor machines en gereedschappen of  volledige 

productieprocessen. Twee belangrijke criteria voor deze energiedrager zijn volume en druk. Voor het 

comprimeren (samenpersen) van atmosferische lucht naar perslucht wordt een compressor 

toegepast, deze zijn globaal in twee soorten onder te verdelen, te weten zuigercompressoren en 

schroefcompressoren.  

Voor elke toepassing worden specifieke eisen gesteld aan de het soort compressor. Belangrijk voor 

een installatie is het gebruik van de installatie, wordt er tijdelijk lucht afgenomen of is het een 

continue proces. Beoordeel hierbij wel goed de soort installatie, zo lijkt een autowerkplaats een 

grote afnemer van lucht te zijn, maar laat de praktijk zien dat het maar momenten zijn, een 

verfspuiterij daarentegen is weer wel een continue gebruiker. 

Beide hoofdsoorten compressoren hebben hun specifieke voor- en nadelen. Eén van de belangrijkste 

verschillen in toepassing is dat een zuigercompressor niet continu en een schroefcompressor wel 

continu belast kan worden. Een schroefcompressor is ontworpen voor intensief gebruik en bereikt 

het beste rendement bij gebruik in vollast.  

 

Zuigercompressoren 

Bij weinig of geen continu persluchtgebruik is 

een schroefcompressor af te raden. Het is van 

belang om de capaciteit van de compressor af te 

stemmen op de persluchtbehoefte. Een 

zuigercompressor mag niet continu belast 

worden en is met name geschikt voor incidenteel 

gebruik. Een zuigercompressor heeft een veel 

minder efficiënte koeling en het is aan te raden 

een zuigercompressor maximaal tot 60% te 

belasten. De capaciteit van een dient dan ook 

veel hoger (circa het dubbele) te zijn dan het 

nominale persluchtverbruik.  



Daarnaast bestaat een compressorinstallatie minimaal uit een of meerdere persluchtfilters en 

eventueel een persluchtkoeldroger. Perslucht kan tot 10 maal meer stof en condens bevatten dan 

atmosferische lucht. Hierdoor is het aan te raden de perslucht te "conditioneren". Geconditioneerde 

perslucht is van essentieel belang voor het behoud van persluchtgereedschap en -apparatuur. 

 

Schroefcompressoren 

Indien er veel behoefte is aan perslucht voor bijvoorbeeld productieproces of 

bijvoorbeeld een autoschade herstel bedrijf, dan worden 

schroefcompressoren geadviseerd. Een schroefcompressor draait het beste 

continue, met zo min mogelijk opstarten per uur. Het proces van lucht 

verpompen en olie en water afscheiden functioneert het beste bij continue 

draaien. Indien er toch een overcapaciteit moet zijn, worden grote 

luchtketels geadviseerd of gaat met over op frequentie gestuurde modellen, 

hierbij wordt het toerental afgestemd op de afname van de perslucht 

 

 

 

 

 

 

 

Voor een definitieve bepaling zijn er nog vele verschillende toepassingen van een compressor 

• Vaste installatie, stationair 

• Mobiele compressoren 

• 230 of 400 Volt 

• Geluidsarm 

• Trillings-vrij 

• Olievrij 

• Oliegesmeerd 

• Standaard perslucht 

• Gefilterde perslucht 

• Specials, aanpassen naar de omgeving 

Een compressor is zoals aangegeven een belangrijke energiebron, alleen is het wel een vaak dure 

oplossing. Gemiddeld is er voor 1kW persluchtenergie, 2 kW elektriciteit nodig. Hierdoor is het dus 

zeer belangrijk dat de juiste oplossing wordt geboden 

 

Bij een goed advies, bespaart met niet alleen op de energiekosten, maar ook op de onderhoud, 

slijtage en vervuiling. Alleen worden er vaak te kleine zuigercompressoren geadviseerd of juist over 

bemeten schroef compressoren 

 



Onderdelen van een persluchtinstallatie: 

1. perslucht genereren: 

Door middel van zuigercompressoren (al dan niet mobiel of stationair) of 

schroefcompressoren 

2. perslucht conditioneren: 

Perslucht bevat enorm veel condensatievocht en vervuiling, met behulp van condens 

aftappen, filters en persluchtdrogers wordt de lucht zuiver voor verder gebruik en transport 

door de leidingen. 

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 verschillende vaste persluchtleidingsystemen aanbieden, hierbij 

een keuze uit staal, kunststof of aluminium 

4. persluchttoepassingen: 

Perslucht kent enorm veel toepassingen zoals bijvoorbeeld 

• Pneumatische aansturing van cilinders en bijvoorbeeld ventielen in productielinen 

• Bevestigingstechniek met tackers en nieten 

• Montagetechniek bijv.. het aanzetten van moeren door slagmoersleutels 

• Oppervlaktebehandeling met bijv. schuurmachines en zandstraalpistolen 

• Schoonblazen drogen met blaaspistolen 

• Bandspanningsmeters 

• Verfspuiten 

• etc 

 

Hoe bereken ik mijn persluchtbehoefte? 

1. Tel het luchtverbruik te samen van de persluchtmachines die u tegelijkertijd wenst te gebruiken, 

deze waarden vindt u op de documentatie van de fabrikant. 

2. Vermenigvuldig het resultaat met 1,5 deze coëfficiënten houden rekening met het rendement van 

de compressor. 

Tip: Een zuigercompressor mag nooit meer dan 60% van de werktijd draaien, een schroefcompressor 

daarentegen kan en moet eigenlijk continu draaien! 

3. 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. 

Zeer belangrijk voor de juiste compressor, 

vraag advies bij onze specialisten 


