
Bespaar energie met olievrije 
watergekoelde compressoren

Energieterugwinningsoplossingen (ER 90-900)



Industrieën en toepassingen 
Heet water dat middels het persluchtsysteem wordt gegenereerd, kan worden gebruikt 
voor douches en voor de verwarming van ruimtes, maar is ook uitermate geschikt voor 
procestoepassingen. Als het hete water wordt gebruikt als voorvoeding voor ketels of direct 
in processen waarvoor heet water met een temperatuur van 90 °C / 194 °F nodig is, kan dat 
een besparing opleveren van andere kostbare energiebronnen zoals aardgas en stookolie.

Chillers zijn een andere mogelijke toepassing voor de warmte die uit het persluchtsysteem 
wordt teruggewonnen en bieden de industrie nog meer kansen om energie te besparen.

Levensmiddelen en dranken

Heet water en stoom worden in tal van zuivelprocessen 
gebruikt. Stoom wordt gewoonlijk gebruikt voor 
pasteuriseren, koken, reinigen en steriliseren van 
kookketels, drogen van producten, etc.

In grotere zuivelfabrieken zijn grote hoeveelheden heet 
water en stoom nodig in continuprocessen. Hier kan 
het heetwater-energieterugwinningssysteem van de 
compressor aanzienlijke energiebesparingen opleveren.

Farmaceutische industrie

In de farmaceutische industrie en in productieprocessen 
worden grote hoeveelheden stoom gebruikt.

Regeling van de fermentatietemperatuur, droog- en 
sterilisatieprocessen behoren tot de dagelijkse routine in 
de farmaceutische industrie.

De CIP (Clean In Place)-reinigingsmethode, SIP 
(Sterilization In Place), sterilisatie met direct contact 
in bioreactoren en fermenters, en stoombarrières 
tegen bacteriën worden algemeen toegepast in 
deze productiebedrijven.

De warmte-energie die uit onze luchtcompressor 
wordt teruggewonnen, draagt bij aan een 
grotere winstgevendheid.

Automotive

Heet water en stoom worden in tal van processen in de 
automobielindustrie gebruikt. Ze worden gewoonlijk 
gebruikt voor de volgende toepassingen:

• Het primen en lakken van schokdempers, 
carrosserieën,… Heet water wordt gebruikt om te 
ontvetten en voor fosfaattanks. Heet water of stoom 
wordt gebruikt voor luchtbehandelingskasten en 
droogovens in spuitcabines.

• Verwarming, ventilatie en airconditioning van 
productieruimtes en kantoorgebouwen.

• Heet water kan worden gebruikt voor 
luchtbehandelingskasten en/of verwarming 
van ruimtes.

• Productie van de aandrijflijn – transmissie, 
motor en motoronderdelen.

• Productie van elektronische regeleenheden.

• Het vulkanisatieproces van banden.

• Stoom wordt gebruikt om warmte en druk toe te 
voeren voor de chemische verbinding tussen het 
rubber en de vulkanisatiemiddelen.

Het heetwater-energieterugwinningssysteem zorgt dus 
voor aanzienlijke energiebesparingen.



Chemische industrie

De chemische industrie en raffinaderijen zijn 
grootverbruikers van stoom. 
Enkele toepassingsvoorbeelden:

• Thermische stoomkrakers hebben hoog verhitte 
stoom met een druk van 40 bar (e) / 580 psi nodig.

• Voor reboilers en stripping wordt hoog verhitte 
middendrukstoom van gemiddeld 10 bar (e) / 
145 psi gebruikt.

• Warmtetracing en andere toepassingen hebben hoog 
verhitte lagedrukstoom van gemiddeld 2 bar (e) / 
29 psi nodig.

In bepaalde processen wordt een grote hoeveelheid heet 
water teruggewonnen wanneer de stoom condenseert. 
Heet water van compressoren kan dan als suppletiewater 
gebruikt worden om verliezen aan te vullen.
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Textielindustrie

Bij het verven van textiel worden grote hoeveelheden 
heet water met een temperatuur van 80 C° tot 90 °C / 
176 °F tot 194 °F gebruikt. 
Energieterugwinningssystemen van onze compressoren 
kunnen heet water direct voor het proces aanleveren.

Bij de bewerking van garens en vezels wordt stoom 
gebruikt voor het heatsetten van synthetische vezels voor 
een grotere maatvastheid, een groter volume en kreuk- 
en warmtebestendigheid.

Pulp en papier

In de houtpulp- en papierindustrie worden zeer grote 
hoeveelheden perslucht gebruikt. Ook worden er 
grote hoeveelheden stoom gebruikt in de industriële 
processen. Typische toepassingen zijn bleken, kookketels, 
pulpmachines en black liquor-verdampers.

Elektronica

Voor bevochtiging wordt stoom gebruikt, omdat deze 
schoon en inherent steriel is. 

Bevochtiging van cleanrooms is gebruikelijk bij de 
assemblage van elektronica, de fabricage van chips en 
in de farmaceutische industrie. Omdat stoom als utiliteit 
gebruikt wordt, moet het water regelmatig worden 
aangevuld. Heet water uit de luchtcompressor kan dit 
suppletiewater voorverwarmen en zo het energiegebruik 
van de stoomketel verminderen.
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Zet uw compressor om 
in een energiebron 
Volgens de wetten van de thermodynamica wordt de energie die wordt gebruikt om lucht 
samen te persen, omgezet in warmte. Het grootste deel van deze warmte - meer dan 90% 
- blijft achter in de perslucht en smeerolie. Een klein deel gaat via straling verloren naar 
de omgeving.
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Door het watergekoelde ontwerp van het koelsysteem 
van de ZR olievrije schroefcompressor met 
energieterugwinning kan al deze warmte uit de perslucht 
en het oliesysteem worden gehaald. Daardoor bedraagt 
de totale teruggewonnen energie in de vorm van heet 
water tot 80-105% van de ingevoerde elektrische energie, 
afhankelijk van de omstandigheden op locatie en de 

druk van het persluchtsysteem. In de meeste industriële 
omstandigheden zal 95% het maximum zijn.

Door deze eigenschap onderscheidt de ZR watergekoelde 
olievrije schroefcompressor met energieterugwinning 
zich van elke andere compressortechnologie.

De elektrische voeding is niet de enige bron van energie 
voor het systeem. De aanzuiglucht voor de compressor 
bevat waterdamp. De warmte die in de damp is 
opgeslagen, komt vrij door de condensatie in de tussen- 
en nakoeler van de compressor. Gewoonlijk bedraagt de 
condensatiewarmte in de aanzuiglucht ongeveer 5-20% 
van de ingevoerde elektrische energie.
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Een 400 kW-compressor met een energieterugwinning van 90% kan jaarlijks een besparing opleveren van ongeveer 250.000 m3 aardgas, 550 ton CO2 en € 150.000.

(1) Energieterugwinning in de vorm van heet water op locatie (2) Volgens referentieomstandigheden bij vollast werking

Een 700 kW-compressor met een energieterugwinning van 90% kan jaarlijks een besparing opleveren van ongeveer 400.000 ltr stookolie, 1066 ton CO2 en € 200.000.

Potentiële jaarlijkse besparing aan stookolie(2)

Potentiële besparing aan aardgas(2)

6000 bedrijfsuren / 80% ketelrendement

Stookolie(2) Aardgas(2)

Calorische 
waarde 43.000 kJ/l 39.000 kJ/m3

Kosten 0,5 €/l 0,6 €/m3

CO2/MWh 0,279 ton 0,203 ton

1000
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Potentiële besparingen 
door energieterugwinning

Referentieomstandigheden



Afmetingen A
lengte

B 
breedte

C 
hoogte

ER 90 - 900 
Zonder back-up-warmtewisselaar 
of warmtewisselaar van de klant, of 
met slechts één warmtewisselaar 
(back-up van klant) 

1450 mm
57,1 inch

1500 mm
59 inch

1500 mm
59 inch

ER 90 - 900
Met back-up-warmtewisselaar en 
warmtewisselaar van de klant

1950 mm
76,8 inch

1500 mm
59 inch

1500 mm
59 inch

A

B

C

Voordelen

• Regeling van de druk en temperatuur van het koelwater 
voor de compressor, zodat het persluchtsysteem 
optimaal blijft werken.

• De compressor werkt onafhankelijk van 
het bedrijfsproces.

• Optimale kwaliteit van het koelwater voor 
de compressor.

• Compressoren kunnen worden verbonden: er zijn 
besturingsunits beschikbaar die de warmte-energie 
in de koelwaterstroom van meerdere watergekoelde 
compressoren kunnen sturen. Hierbij kunnen 
maximaal 4 compressoren op 1 besturingsunit 
worden aangesloten.

De besturingsunits zijn in 5 formaten leverbaar – 
ER 90, ER 275, ER 425, ER 650 en ER 900 –. Deze units 
kunnen de energie die wordt teruggewonnen uit een 
watergekoelde olievrije compressor tot 900 kW beheren. 
Het energiegebruik van een energieterugwinningsunit is 
minder dan 4 kW.

Een complete standaarduitvoering kan worden 
uitgebreid met een aantal toepassingsspecifieke opties.

De energieterugwinningsunit 
Energieterugwinningsunits zijn speciaal ontworpen om de energie die teruggewonnen 
is uit olievrije watergekoelde compressoren, over te brengen naar een bedrijfsproces. 
De regeleenheid wordt tussen de compressor en het koel- en verwarmingscircuit van het 
bedrijf geïnstalleerd. Een modulair ontwerp garandeert dat de energieterugwinningsunit 
perfect in de toepassing kan worden geïntegreerd.

Standaard leveringsomvang

• Waterpomp met variabel toerental

• Elektronisch bestuurde drieledige omloopklep

• Elektronikon®-microprocessor met standaard display 
voor controle- en besturingssysteem

• Gemeenschappelijk basisframe inclusief alle leidingen 
en aansluitingen

• Beschermende omkasting

• Inlaat- en -uitlaataansluitingen naast elkaar geplaatst 

• Voorgemonteerde elektrische schakelkast

• Eenpunts elektrische aansluiting 

• Roestvaststalen plaatwarmtewisselaar(s) met pakking

• Overdrukklep

• Drukexpansievat

• Automatische ontluchtklep

• Drukgoedkeuring, afhankelijk van de vereisten op de locatie
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Stand-by-waterpomp

Optionele uitrusting

• Ingebouwde warmtewisselaar voor het circuit 
van het proces van de klant 
Een plaatwarmtewisselaar met roestvast stalen 
pakking voor proceswater. 

• Ingebouwde back-up-warmtewisselaar 
Zorgt ervoor dat het vereiste instelpunt van het 
koelwater dat aan de compressor wordt geleverd, 
gehandhaafd wordt. Indien niet alle warmte-energie 
(heet water door de compressor gegenereerd) door 
het proces van de klant wordt gebruikt, laat het circuit 
voor schoon koelwater, dat op deze warmtewisselaar is 
aangesloten, de temperatuur verder dalen.

• Stand-by-waterpomp 
Een redundante watercirculatiepomp met variabel 
toerental wordt automatisch in werking gesteld 
wanneer de bedrijfspomp stopt. Inclusief afsluit- 
en keerkleppen.

• Ankerplaten 
Bevestiging van de unit aan de fundering 
kan worden gegarandeerd.

Intelligentie maakt deel 
uit van de installatie

• Kleurendisplay met hoge resolutie geeft u een 
eenvoudige weergave van de werking van de machine.

• Duidelijke pictogrammen en intuïtieve navigatie bieden 
snel toegang tot alle belangrijke instellingen en gegevens.

• Bewaking van de machinewerking en onderhoudsstatus; 
wanneer nodig wordt deze informatie weergegeven.

• Bediening van de apparatuur om specifieke en 
betrouwbare perslucht te leveren.

• Geïntegreerde afstandsbediening en meldingen 
zijn standaard, inclusief de eenvoudig te gebruiken 
communicatie, die op Ethernet is gebaseerd.

• Ondersteuning voor 31 verschillende talen, 
inclusief talen met tekens.

Online en mobiele bewaking

Bewaak uw compressoren via ethernet met de nieuwe 
Elektronikon®-besturing. Bewaking met waarschuwingsindicaties, 
noodstopfunctie en onderhoudsschema's. Zowel voor iPhone/
Android-telefoons als voor iPad- en Android-tablets is een 
app beschikbaar. Deze maakt eenvoudige bewaking van uw 
persluchtsysteem via uw eigen beveiligde netwerk mogelijk.

De Elektronikon®-besturing is specifiek ontworpen 
om de prestaties van uw compressoren en 
luchtbehandelingsapparatuur onder diverse 
omstandigheden te optimaliseren. Onze oplossingen 
bieden u belangrijke voordelen, zoals betere 
energie-efficiëntie, lager energiegebruik, kortere 
onderhoudstijden en minder stress, voor zowel uzelf 
als uw persluchtsysteem. Visualisering van de werkelijk 
teruggewonnen energie en de bijbehorende besparingen.

Bewaking en besturing: 
optimale prestaties behalen
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Toegewijd, duurzaam, productief

Wij staan voor onze verantwoordelijkheid jegens onze klanten, 
het milieu en de mensen om ons heen. Wij zorgen ervoor dat 
prestaties de toets der tijd doorstaan. Dat bedoelen we met 
Duurzame Productiviteit.


