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Oliegeïnjecteerde 
schroefcompressoren 
GA 37-110 VSD+ (37-110 kW/50-150 pk)
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De nieuwe 
revolutionaire 
compressor van 
Atlas Copco
De GA 37-110 VSD+-serie van Atlas 
Copco is niet alleen een baanbrekende 
nieuwe compressorreeks, het is een 
operationele transformatie. Een VSD+-
compressor kan uw energiekosten tot 
wel 50% verlagen en heeft een maximale 
beschikbaarheid, zelfs onder de zwaarste 
bedrijfsomstandigheden. De drijvende 
kracht achter deze ongeëvenaarde 
prestaties: Atlas Copco's geïntegreerde 
frequentieregeling, een krachtige 
permanentmagneetmotor en onze 
in eigen beheer ontwikkelde Neos-
omvormer. Dankzij het compacte verticale 
ontwerp past de GA 37-110 VSD+ in zelfs 
de kleinste compressorruimte. Ook die van 
u? Ontdek vandaag nog hoe de GA 37-
110 VSD+ compressoren uw operationele 
omgeving kan transformeren.

Innovatief
Atlas Copco heeft een revolutie 
teweeggebracht op het gebied van ontwerp 
en prestaties van compressoren. De nieuwe 
GA 37-110 VSD+ heeft een staand, compact 
design in plaats van het normale horizontale 
design dat veel ruimte in beslag neemt. Het 
benodigd vloeroppervlak is veel minder, 
waardoor er meer werkruimte overblijft. 
Verder is de toegankelijkheid voor onderhoud 
vergroot, neemt uw productietijd toe en dalen 
de total costs of ownership.

Efficiënt
•  Verlaagd energiegebruik met gemiddeld 50% ten opzichte 

van de traditionele belast-onbelast-compressoren. 
•  Toename van de vrije luchtlevering (FAD) van wel 12%.

Betrouwbaar
•  Onze Neos-omvormer, in eigen beheer 

ontwikkeld om de betrouwbaarheid van de 
compressor te maximaliseren, is gebouwd voor 
extra bescherming tegen stof en andere deeltjes.

•  De volledig omkaste frequentieregelaar en de 
aandrijflijn zorgen voor hoge prestaties, zelfs in 
de zwaarste omstandigheden.

•  Gebaseerd op de unieke combinatie van 
beproefde technologieën en bestaande 
onderdelen, op optimale wijze samengebracht 
dankzij de ervaring en kennis van Atlas Copco.

Slim
•  Eenvoudige controle en onderhoud dankzij 

de Elektronikon® Touch-regelaar.
•  Onderhoudsmeldingen en machinestatus zijn 

beschikbaar via SMARTLINK-e-mail of 
-sms-berichten.

•  Rapportages op maat van het energiegebruik 
van uw machines, conform ISO 50001. 

Naleven en overtreffen van 
efficiëntiebenchmarks:
•  De iPM-motor van de GA 37-110 VSD+ 

voldoet aan de IE5-normen. 
•  De Neos-omvormer en iPM-motor 

voldoen ruimschoots aan de vereisten 
van de norm IES2 (EN 50598) voor de 
efficiëntie van motoraandrijvingen.

IE5
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Binnenzijde van de robuuste GA 37L-75 VSD+

Inlaatluchtfilter
•  Heavy duty.
•  Onderhoud om de 4000 uur.
•  Drukvalindicator.

4

Radiale ventilator
•  Compact.
•  Laag geluidsniveau.
•  Grote capaciteit voor optimale koeling.

5

Klassiek koelerontwerp
•  Geïntegreerde waterafscheiding.
•  Afzonderlijke olie-/luchtkoeler.
•  Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud.

6

Innovatieve Neos-omvormer
•  Atlas Copco's in eigen beheer ontwikkelde 

omvormer regelt nu ook iPM-motoren.
•  IP5x beveiligd.
•  Robuuste, aluminium behuizing voor 

storingsvrije werking onder de zwaarste 
omstandigheden.

•  Minder onderdelen: compact, eenvoudig 
en gebruiksvriendelijk.

7

Geïntegreerde droger
•  Extra compact formaat.
•  Koelmiddel R410A.

8

Elektronikon® 
Touch-regelaar 
•  Hightech regelaar met 

waarschuwingsindicaties, 
noodstopfunctie en 
onderhoudsschema's.

•  Gebruiksvriendelijk en ontworpen om ook onder de 
zwaarste omstandigheden te kunnen presteren.

•  Standaard SMARTLINK voor bewaking op afstand om de 
prestaties van het systeem te optimaliseren en energie 
te besparen.

•  Optionele besturing van meerdere compressoren (2, 4 of 
6 compressoren).

9

Sentinel-klep
•  Optimaliseert de inlaatcapaciteit.
•  Geen afblaasverliezen.
•  Volledig aluminium ontwerp: onderhoudsvrij.

10

VSD+ Neos-schakelkast
•  VSD+-compressoren overtroeven compressoren met een 

belast-onbelaste werking.
•  De elektrische componenten blijven koel, waardoor ze 

langer meegaan.
•  Speciale aandrijving voor motoren met iPM-technologie.
•  Warmteafvoer van omvormer in afzonderlijk compartiment.

11

Permanentmagneetmotor (iPM)
•  Oliegekoelde motor.
•  Optimale koeling bij alle toerentallen en 

omgevingsomstandigheden.
•  In eigen beheer ontworpen in België.
•  Oliegesmeerd motorlager: geen (her)smering, 

minimale uitval.
•  IP66: drukdicht.
•  Permanente magneten.

1

Nieuw compressorelement 
•  Nieuw, verbeterd rotorprofiel.
•  Geringere drukverliezen.
•  Geoptimaliseerde in- en uitlaatpoorten.

2

Directe aandrijving
•  Verticaal ontwerp, minder onderdelen.
•  Oliegekoeld, drukdicht.
•  Geen tandwielen of riemen, geen asafdichting.
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Naleven en overtreffen van 
efficiëntiebenchmarks:
•  De iPM-motor van de GA 37L-75 VSD+ 

voldoet aan de IE5-normen. 
•  De Neos-omvormer en iPM-motor 

voldoen ruimschoots aan de vereisten 
van de norm IES2 (EN 50598) voor de 
efficiëntie van motoraandrijving. 

IE5
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Binnenzijde van de krachtige GA 75L-110 VSD+

Inlaatluchtfilter
•  Heavy duty.
•  Drukvalindicator.
•  Onderhoud om de 4000 uur.

4

Koelventilator
•  Voldoet nu al aan toekomstige 

ERP2020-efficiëntie.
•  Geoptimaliseerd, 

toepassingsspecifiek ontwerp 
geeft lage geluidsniveaus en 
hoog rendement.

•  Condensatiepreventiecyclus 
gebaseerd op inlaatvochtigheidssensor.

5

Klassiek koelerontwerp
•  Geïntegreerde waterafscheiding. 
•  Afzonderlijke olie-/luchtkoeler.
•  Gemakkelijk toegankelijk voor onderhoud.

6

Geïntegreerde droger
•  Garandeert perslucht van topkwaliteit.
•  Omvat optioneel UD+-filter volgens 

ISO 8573-1, kwaliteitsklasse 1.4.2.
•  Het plug-and-play-ontwerp elimineert 

de kosten voor het plaatsen van een 
afzonderlijke droger.

7

Elektronikon® Touch-regelaar
•  Hightech regelaar met waarschuwingsindicaties, 

noodstopfunctie en onderhoudsschema's.
•  Gebruiksvriendelijk en ontworpen om ook onder 

de zwaarste omstandigheden te kunnen presteren.
•   Standaard SMARTLINK voor bewaking op afstand 

om de prestaties van het systeem te optimaliseren 
en energie te besparen. 

•  Optionele besturing van meerdere compressoren 
(2, 4 of 6 compressoren).

9

Nieuw compressorelement 
•  Beter rendement.
•  Vervaardigd door Atlas Copco.
•  Robuust en stil.

2

Directe aandrijving
•  Verticaal ontwerp, minder onderdelen.
•  Oliegekoeld, drukdicht.
•  Geen tandwielen of riemen, geen asafdichting. 

3

VSD+ Neos-schakelkast
•  VSD+-compressoren overtroeven compressoren met een 

belast-onbelaste werking.
•  De elektrische componenten blijven koel, waardoor ze 

langer meegaan.
•  Speciale Neos-aandrijving voor motoren met iPM-technologie.
•  Warmteafvoer van omvormer in afzonderlijk compartiment.

10

Innovatieve Neos-omvormer
•  Atlas Copco's in eigen beheer ontwikkelde 

omvormer regelt nu ook iPM-motoren.
•  IP5x beveiligd.
•  Robuuste, aluminium behuizing voor 

storingsvrije werking onder de zwaarste 
omstandigheden.

•  Minder onderdelen: compact, eenvoudig 
en gebruiksvriendelijk.

8

Motor met permanentmagneet 
(iPM)
•  Compact ontwerp op maat met 

optimale oliekoeling.
•  In eigen beheer ontworpen in België.
•  Beschermingsklasse IP66.
•  Geen koelluchtstroom vereist.
•  Oliegesmeerd motorlager: geen (her)

smering en minimale uitval.
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Naleven en overtreffen van 
efficiëntiebenchmarks:
•  De iPM-motor van de GA 75L-110 VSD+ 

voldoet aan de IE5-normen. 
•  De Neos-omvormer en iPM-motor 

voldoen ruimschoots aan de vereisten 
van de norm IES2 (EN 50598) voor de 
efficiëntie van motoraandrijving.

IE5
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De GA Variable Speed Drive+ (VSD+)-technologie van Atlas Copco stemt zich nauwkeurig af 
op de persluchtvraag door het motortoerental automatisch aan te passen. De combinatie 
van het innovatieve ontwerp van de permanentmagneetmotor (iPM) met de VSD+-regeling 
levert gemiddeld een energiebesparing van 50% op, terwijl de bedrijfskosten gedurende de 
levenscyclus van een compressor kunnen worden verlaagd met zo’n 37%. 

Waarom Variable Speed Drive+-technologie van Atlas Copco? 
• Gemiddelde energiebesparing tot 50% bij een uitgebreid debietbereik (20-100%).
• Geïntegreerde Elektronikon® Touch-regelaar regelt het motortoerental en de frequentieomvormer met hoog rendement.
• Geen verspilling door stationaire loop of afblaasverliezen tijdens werking.
• Compressor kan starten/stoppen bij maximale systeemdruk zonder de noodzaak tot ontlasten.
• Geen boetes van het energiebedrijf vanwege stroompieken bij het opstarten.
• Zorgt voor minimale systeemlekkage dankzij een lagere systeemdruk.
• Naleving van EMC-richtlijnen (2004/108/EG).

* Vergeleken met compressoren met vast toerental, gebaseerd op meting uitgevoerd door onafhankelijk energie-auditbureau. 

VSD+ voor een gemiddelde 
energiebesparing tot 50% 

GA vast toerental GA VSD+

De meeste productieomgevingen hebben een persluchtverbruik dat, afhankelijk van 
verschillende factoren, per dag, per week of zelfs per maand kan variëren. Uitgebreide 
metingen en studies van persluchtverbruikprofielen tonen aan dat bij veel compressoren 
aanzienlijke variaties in het persluchtverbruik optreden.

50%

Persluchtgebruik

Persluchtgebruik

Tijd

Energiegebruik

Energiegebruik

Energiegebruik 
met GA VSD+

TijdPersluchtgebruik

BESPARING

Energiegebruik
belast/onbelast 
bij vast toerental

Persluchtgebruik Luchtverliezen

Luchtverliezen

Energie Investering Onderhoud
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Geavanceerde bewaking, besturing 
en connectiviteit
Of u het nu Industry 4.0 of Internet of Things (IoT) noemt, interconnectiviteit is de toekomst. De GA 37-110 VSD+ 
wordt compleet geleverd. Met zijn geavanceerde functies voor bewaking, besturing en connectiviteit kunt u de 
compressorprestaties, het verbruik, de efficiëntie en de productiviteit optimaliseren.

Dubbele drukinstelmogelijkheid
Stel twee verschillende systeemdrukbandinstellingen in 
om het energiegebruik en -kosten bij een fluctuerende 
persluchtbehoefte te beperken. 

Tijdklok 
Een ingebouwde klok ondersteunt 
elk werkschema – per dag, per 
week, of volledig afgestemd 
op uw specifieke situatie 
en behoeften. 

Geïntegreerde Saver-cycli
De Saver-cyclus voor de ventilator vermindert het 
energiegebruik bij toepassingen met een geringe 
belasting door het uitschakelen van de ventilator.

Geavanceerde 
Elektronikon® 
Touch-regelaar
N  Verhoogde gebruiksvriendelijkheid: 4,3-inch kleurendisplay met hoge resolutie, duidelijke 

pictogrammen en onderhoudsindicator.

N  Ingebouwde online SMARTLINK-bewaking.

N  Grotere bedrijfszekerheid: nieuwe, gebruiksvriendelijke, meertalige gebruikersinterface en 
duurzaam toetsenbord.

Belangrijkste kenmerken:
•  Automatische herstart na stroomstoring.
•  Compressorvisualisering via internet met behulp van een eenvoudige Ethernet-verbinding.
•  Dubbele drukinstelmogelijkheid.
•  Grotere flexibiliteit: er kunnen vier verschillende weekschema's worden geprogrammeerd voor een periode van 10 

opeenvolgende weken.
•  Indicatie van Delayed Second Stop-functie (DSS) en VSD+-besparing op het scherm.
•  Grafische indicatie voor het onderhoudsplan.
•  Afstandsbesturing en aansluitmogelijkheden.
•  Bestuur maximaal 6 compressoren door installatie van de optionele software voor de equalizer van de centrale regelaar.

VERBINDEN 
SMARTLINK*: Gegevensbewakingsprogramma
•  Bewaking op afstand helpt u uw persluchtsysteem te optimaliseren en energie en kosten te besparen.
•  Biedt volledig inzicht in uw persluchtnet.
•  Anticipeert op mogelijke problemen en geeft een waarschuwing vooraf.

* Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie.

Besturing
De Elektronikon® Touch-besturing heeft 
de besturings- en bewakingsfuncties 
waarmee u het rendement van uw 
compressor kunt vergroten. Voor een 
optimale energie-efficiëntie regelt de 
Elektronikon® de hoofdaandrijfmotor en 
de systeemdruk binnen een vooraf 
bepaalde, smalle drukbandbreedte. 
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Voldoe aan uw specifieke eisen
Dankzij zijn geïntegreerde droger biedt de Atlas Copco GA 37-110 VSD+-
compressor de juiste persluchtkwaliteit voor uw toepassing.

Zuiverheidsclassificatie perslucht ISO 8573-1:2010

Gemiddeld 50% energiebesparing dankzij 
de nieuw ontworpen geïntegreerde drogers
•  Drukdauwpunt van 3 °C /37,4 °F (100% relatieve vochtigheid 

bij 20 °C/68 °F).
•  Tegenstroomwarmtewisselaar-technologie met lage drukval. 
•  Geen persluchtverlies door de lekluchtvrije condensaataftap. 
•  Lagere bedrijfskosten.
•  Milieuvriendelijke eigenschappen: geen aantasting van 

de ozonlaag.
•  Het “global warming potential” is gemiddeld met 50% 

teruggebracht door vermindering van de hoeveelheid 
koelmiddel in de nieuwe droger.

Wij staan altijd voor u klaar

Geïntegreerde perslucht van topkwaliteit
Onbehandelde perslucht is vochtig en bevat aerosols die het risico van corrosie en lekkage in uw persluchtsysteem 
verhogen. Dit kan leiden tot een beschadigd luchtsysteem en verontreinigde eindproducten. De onderhoudskosten 
vallen soms aanzienlijk hoger uit dan de kosten voor persluchtbehandeling. De GA 37-110 VSD+ levert de schone, 
droge perslucht die de betrouwbaarheid van uw persluchtsysteem vergroot, kostbare uitval en vertragingen in de 
productie voorkomt, en de kwaliteit van uw producten beschermt.

Draag zorg voor 
uw perslucht 
Perslucht is een essentieel onderdeel 
van uw productieproces. Een perfecte 
werking van uw persluchtsysteem moet 
u echter niet te veel tijd of aandacht 
kosten. Laat dat maar over aan de 
service experts van Atlas Copco! Wij zijn 
er om u te helpen met de installatie, de 
inbedrijfstelling en passend onderhoud. 
Van het tijdig leveren van service-
onderdelen tot het hebben van de 
volledige verantwoordelijkheid voor 
uw persluchtinstallatie, wij bieden de 
betrouwbare prestaties, maximale 
productietijd en optimale efficiëntie 
die u nodig hebt. 

De waarde van service
Als een wereldspeler op het gebied 
van persluchtoplossingen weten wij 
hoe u uw systeem het beste kunt 
onderhouden en optimaliseren. 
Onze deskundige service engineers 
zijn getraind om zowel de kleinste 
details als de algehele prestaties van 
uw persluchtinstallatie te kennen. Om 
uw investering te beschermen en de 
integriteit van uw persluchtsysteem 
te waarborgen, gebruiken ze alleen 
originele onderdelen van Atlas Copco. 
Onze logistieke organisatie levert de 
Atlas Copco-onderdelen waar ook 
ter wereld op tijd.

Dankzij online bewaking, kunnen wij 
kleine problemen signaleren voordat 
ze uitgroeien. In combinatie met onze 
op maat gemaakte audits bieden 
wij inzicht hoe u uw efficiëntie kunt 
optimaliseren en kosten kunt verlagen. 

Bel uw servicepartner
Wij beschikken over meer dan 
4000 service engineers in meer dan 
180 landen. Er is er altijd een bij u in 
de buurt. Wacht niet langer en ontdek 
de werkelijke waarde van ons 
serviceaanbod: een persluchtinstallatie 
die optimaal en efficiënt draait, zonder 
onderbrekingen en tegen minimale 
kosten. Neem vandaag nog contact 
met ons op!Zuiverheids-

klasse

Vaste stofdeeltjes Water Totale olie*

Aantal deeltjes per m3 Drukdauwpunt Concentratie

0,1 < d ≤ 0,5 μm** 0,5 < d ≤ 1,0 μm** 1,0 < d ≤ 5,0 μm** °C °F mg/m3

0 Zoals gespecificeerd door de gebruiker of de leverancier van de apparatuur en strenger dan klasse 1.
1 ≤ 20000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ -70 ≤ -94 ≤ 0,01
2 ≤ 400000 ≤ 6000 ≤ 100 ≤ -40 ≤ -40 ≤ 0,1
3 - ≤ 90000 ≤ 1000 ≤ -20 ≤ -4 ≤ 1
4 - - ≤ 10000 ≤ 3 ≤ +37,4 ≤ 5
5 - - ≤ 100000 ≤ 7 ≤ +44,6 -
6 ≤ 5 mg/m³ ≤ 10 ≤ +50 -

* Vloeibaar, aerosol en damp.
** d = diameter van het deeltje.
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Compressor-
type

Max. werkdruk Capaciteit FAD* (min.-max.) Geïnstalleerd motorvermogen Geluidsni-
veau**

Gewicht 
WorkPlace

Gewicht 
WorkPlace 

Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/h cfm kW pk dB(A) kg kg

GA 37 VSD+***

4 58 15-116 55-419 32-246 37 50 67 376 500
7 102 15-115 53-413 31-243 37 50 67 376 500

9,5 138 17-102 62-368 36-216 37 50 67 376 500
12,5 181 16-87 59-312 35-183 37 50 67 376 500

GA 37L VSD+

4 58 26-133 94-479 55-282 37 50 67 860 1.060
7 102 26-132 93-475 55-279 37 50 67 860 1.060

9,5 138 25-116 89-418 53-246 37 50 67 860 1.060
12,5 181 38-99 138-355 81-209 37 50 67 860 1.060

GA 45 VSD+

4 58 26-159 94-573 55-337 45 60 67 860 1.060
7 102 26-157 93-565 55-332 45 60 67 860 1.060

9,5 138 25-137 89-494 53-291 45 60 67 860 1.060
12,5 181 38-115 138-359 81-211 45 60 67 860 1.060

GA 55 VSD+

4 58 26-189 93-680 55-400 55 75 67 900 1.100
7 102 26-188 94-677 55-399 55 75 67 900 1.100

9,5 138 26-166 93-598 55-352 55 75 67 900 1.100
12,5 181 40-140 145-504 85-297 55 75 67 900 1.100

GA 75 VSD+

4 58 26-226 93-815 55-480 75 100 70 920 1120
7 102 27-225 97-809 57-476 75 100 70 920 1120

9,5 138 27-198 96-712 57-419 75 100 70 920 1120
12,5 181 42-167 150-600 88-353 75 100 70 920 1120

GA 75L VSD+

4 58 47-269 169-967 100-569 75 100 73 1207 1496
7 102 48-266 172-957 101-563 75 100 73 1207 1496

9,5 138 58-235 210-847 124-498 75 100 73 1207 1496
12,5 181 70-194 252-699 149-411 75 100 73 1207 1496

GA 90 VSD+

4 58 48-311 174-1121 102-660 90 125 74 1213 1503
7 102 49-306 176-1101 104-648 90 125 74 1213 1503

9,5 138 60-269 215-969 127-570 90 125 74 1213 1503
12,5 181 71-218 255-784 150-461 90 125 74 1213 1503

GA 110 VSD+

4 58 47-348 170-1251 100-736 110 150 76 1.222 1.573
7 102 49-345 175-1241 103-731 110 150 76 1.222 1.573

9,5 138 59-309 211-1111 124-654 110 150 76 1.222 1.573
12,5 181 71-268 254-965 150-568 110 150 76 1.222 1.573

Technische specificaties GA 37-110 VSD+ Stroomschema GA 37L-110 VSD+

Afmetingen 
Standaard Full Feature

D (mm) B (mm) H (mm) D (inch) W (inch) H (inch) D (mm) B (mm) H (mm) D (inch) W (inch) H (inch)
GA 37 VSD+ 780 811 1.590 30,71 31,93 62,60 780 1273 1.590 30,71 50,12 62,6
GA 37L-75 VSD+ 1.100 1153 1968 43,31 45,39 77,48 1.100 1656 1968 43,31 65,20 77,48
GA 75L-110 VSD+ 1.400 1.300 1968 55,12 51,18 77,48 2178 1.300 1968 85,75 51,18 77,48

*   Bedrijfsgegevens, gemeten volgens ISO 1217 editie 
4 2009, bijlage E, meest recente editie. 

** Gemiddeld geluidsniveau gemeten op een afstand 
van 1 m bij maximale werkdruk volgens ISO 2151: 
2004 met behulp van ISO 9614/2 (meting van 
geluidsintensiteit); tolerantie 3 dB(A). 

*** Dit model maakt deel uit van de GA 7-37 VSD+-serie, 
een andere serie met andere specificaties.

FAD wordt gemeten bij de volgende 
effectieve werkdrukken: 
- 4 bar(e)
- 7 bar(e)
- 9,5 bar(e)
- 12,5 bar(e)

Maximumwerkdruk:  
13 bar(e) (188 psig) 

Referentieomstandigheden: 
- Absolute inlaatdruk 1 bar (14,5 psi). 
- Inlaatluchttemperatuur 20 °C/68 °F.
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        Inlaatfilter

        VSD-klep

        Schroefelement

        Permanentmagneetmotor 
(iPM)

        Lucht-/olieafscheider tank

        Thermostatische omloopklep

        Oilefilter (slechts 1 filter voor 
GA 37L-75 VSD⁺)

        Veiligheidsklep

        Minimumdrukklep

        Nakoeler

        Ventilator

        Oliekoeler

        Elektronische aftap (één aftap 
op de nakoeler gemonteerd 
bij standaardmodellen, bij 
Full Feature-modellen is een 
tweede aftap op de ID-droger 
gemonteerd)

        Condensaatpreventiecyclus

        Droger

        Elektromagnetische klep
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De besparing bij terugwinning
Tot wel 90% van de elektrische energie die een persluchtcompressor gebruikt, wordt omgezet in warmte. 
Met Atlas Copco's geïntegreerde energieterugwinningssystemen kunt u zo'n 75% van het opgenomen 
vermogen terugwinnen in de vorm van warme lucht of warm water, zonder ook maar de geringste nadelige 
invloed op de prestatie van de compressor. Door een efficiënt gebruik van de teruggewonnen energie 
realiseert u een grote besparing op uw energiekosten en een hoog rendement op uw investering. 

Toepassingen
•  Hulp- of hoofdverwarming van magazijnen, 

werkplaatsen… 
•  Industriële procesverwarming. 
•  Waterverwarming voor wasserettes, 

industriële reiniging en sanitaire inrichtingen. 
•  Kantines en grote keukens.
•  Levensmiddelenindustrie
•  Chemische en farmaceutische industrie 
•  Droogprocessen. 

60 - 70 °C 40 - 60 °C

2

13

koud water
heet water

2

3

1

Filter

Externe watertoevoer of 
gesloten watercircuit

Thermokit-warmtewisselaar 
en -waterbuffervat met 
Elektronikon®-regelaar

Energieterugwinning
Watergekoeld model
Uitvoering voor hoge omgevingstemperaturen
IT-toebehoren
Uitbreidingsmodule Elektronikon®-regelaar
Voorfilter
Thermostaat voor hoge omgevingstemperaturen
Boosterventilator
UD⁺-filter
FoodGrade-olie
Roto Synthetic Xtend-olie
EQ2i, EQ4i, EQ6i

Opties

Transformator voor 200-230-575V-units meegeleverd

Verzadigde perslucht
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