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INTRODUKTION 
LUFTGUIDEN

Målet med trykluftguiden er at give en bedre forståelse af 
luft og især af vores trykluft til virksomheder. I guiden finder 
du alt, hvad du har brug for at vide om trykluft og de fleste
anvendelser, som følger med den. Dette kan være alt fra 
design af systemer til søgning efter oplysninger om, hvordan 
kompressoren fungerer.

Guiden er udviklet, så du som kunde kan føle dig tryg ved 
dit køb og vide, at alle oplysninger er tilgængelige, så du kan 
optimere dit system. Guiden har også til formål at fungere 
som trænings-/undervisningsmateriale. Guiden er skrevet 
på en lærende og underholdende måde og kan bruges både 
af virksomhedsejere, salgsmedarbejdere, supportafdelinger 
og serviceteams - den har noget for alle.

Velkommen til trykluftguiden!
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Hvad sker der præcist, når vi komprimerer luft? Hvordan 
fungerer en kompressor? Hvilken type kompressor
har jeg brug for? Trykluftvejledningen indeholder svar 
på sådanne spørgsmål. Den indeholder også 
forklaringer på ord og udtryk, der forekommer i 
forbindelse med komprimering af luft, og du opnår en
indsigt i, hvordan de forskellige dele i et kompressor-
system kombineres for at levere trykluft til dine
maskiner og værktøj.

KOMPRIMERING 
AF LUFT



Nitrogen (N) 
78 %

Andre gasser 1 %

Ilt (O) 21 %
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OM LUFT

OM ATMOSFÆRISK TRYK
På jordens overflade vejer luft ca. 1,2 kg/m³. Det betyder, at jordens overflade, og alt, der befinder sig
på den, udsættes for et tryk, som vi kalder lufttryk eller atmosfærisk tryk.

Dette tryk svarer til højden på en luftsøjle med et tværsnit på 1 cm² og en højde på 1000 km, dvs. fra
jordens overflade til atmosfærens øvre grænse. Lufttrykket falder med højden, og det halveres ca. for
hver 5 km opad, og vi siger, at “luften bliver tyndere”.

Livet på jorden afhænger af en gasboble - atmosfæren - som omslutter vores klode. Denne beskyttende boble strækker sig ca. 1000 km 
ud i rummet. Det, som vi normalt kalder luft, er en gasblanding, som hovedsageligt består af nitrogen, oxygen og en større eller mindre 
mængde vanddamp. Luften indeholder også små mængder inerte gasser og desværre en masse forurening i form af kulbrinter, som 
mennesket har produceret. Luftens sammensætning forbliver stort set den samme i op til ca. 3 kilometers højde.

OM TRYKLUFT
I modsætning til væsker kan luft komprimeres, dvs. en given luftmængde kan reduceres med et 
øget tryk til den nye mængde som resultat. Komprimeringen foretages af en maskine med en
energikilde - en kompressor. I sin enkleste form kan en kompressor være en fodboldpumpe, hvor 
mennesket er energikilden.

Luft trækkes ind i pumpen og komprimeres til ca. 1/4 af dens oprindelige volumen. Lufttrykket i 
fodbolden stiger derfor til fire gange det atmosfæriske tryk. Vi har sendt luft ind i bolden.
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DET ABSOLUTTE ATMOSFÆRISKE TRYK ER CIRKA 100 kPa.
Lufttrykket i en fodbold kan angives på forskellige måder:
• Som fire gange det absolutte atmosfæriske tryk, 400 kPa(a),
• som overtryk, 300 kPa(e) eller
• som 300 kPa (forstået som overtryk).

(Se faktaboksen nedenfor)

HVAD INDEHOLDER 
TRYKLUFT?
Den trykluft, som kompressoren producerer, indeholder naturligt de samme elementer som indsuget luft fra omgivelserne. Vanddampen 
i luften komprimeres også, og derfor er den komprimerede luft fugtig. Komprimeret luft fra en oliesmurt kompressor indeholder også 
små mængder olie fra kompressorens smøresystem.

Afhængigt af hvad trykluften skal bruges til, er der forskellige krav til, hvad der kan accepteres med hensyn til forurening. Kvaliteten af 
trykluften skal ofte forbedres ved hjælp af tørring (fugtigheden reduceres) og filtrering (olie og andre partikler fjernes). Kvalitet af trykluft 
kan defineres i forskellige klasser i overensstemmelse med et internationalt system (se Tekniske oplysninger på side 28).

ENHEDER

Atmosfærisk tryk
I det internationale enhedssystem er Pa (Pascal) den 
accepterede basisenhed for tryk.

Eftersom 1 pascal i trykluft er et meget lille tryk, anvender 
vi normalt enheden:

kPa (1 kilopascal = 1000 Pa)

eller

MPa (1 megapascal=1000 kPa)

Det generelle lufttryk på jordens overflade kan angives på 
forskellige måder, som mere eller mindre betyder det 
samme:

1 atm (atmosfære) = 1 kp/cm² (kilopond/cm²)

100 kPa (kilopascal) = 1 bar

Trykluft
Trykket i trykluft angives normalt som overtryk, dvs. tryk over 
normalt atmosfærisk tryk.

Dette er normalt impliciit, men kan nogle gange tydeliggøres 
med et (e), kPa(e).

En kompressors driftstryk angives generelt som overtryk.

Kompressorens kapacitet
En kompressors kapacitet, dvs. den mængde trykluft, der kan 
leveres pr. tidsenhed, angives i:

l/min (liters/min), l/sek (liters/sekund) eller m³/min  
(kubikmeter/minut).

Kapacitet refererer til udvidet luft ved atmosfærisk tryk.

Et (N) før enheden, f.eks. (N) l/sek står for «normalt», og betyder, 
at volumenspecifikationen gælder for et bestemt omgivende 
tryk og en bestemt temperatur. I de fleste praktiske tilfælde er 
(N) l/sek lig med l/sek.
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TRYKLUFT ER 
ET ENERGIMEDIUM
Som energikilde er trykluft for det første både ren og harmløs, og for det andet kan den desuden bruges til så forskellige opgaver som 
at drive værktøjer og stempler for at bevæge eller køle materiale. Der kræves en ekstern energikilde til at drive en kompressor, normalt 
en elmotor eller intern forbrændingsmotor. Den energi, der teoretisk er nødvendig for at komprimere luft til en bestemt volumen og et 
bestemt tryk, er fysisk fast og kan ikke ændres.

Der opstår et vist energitab under komprimeringen, hvilket påvirker systemets samlede energibehov. Vi vil derfor drøfte en 
kompressors specifikke energibehov, dvs. den faktiske energi, der kræves for at komprimere en given luftmængde til et bestemt tryk, 
plus energitabet i kompressoren. For komprimering til 700 kPa i en moderne industriel kompressor kræves der normalt en energi på ca. 
6,5 kW/ m³/min. En forøgelse eller reduktion af trykket på 100 kPa medfører en tilsvarende forøgelse eller reduktion af energibehovet 
på ca. 7 %.

VARME
Den energi, der leveres til kompressoren, omdannes helt under komprimeringen til varme, uanset kompressortypen. 
Den samlede varmeproduktion er derfor altid lig med den tilførte energi. En relativ lille kompressor med en 
motorkraft på 3 kW genererer således lige så meget varme som en saunaovn! For at forbedre det overordnede budget 
for et kompressorsystem kan denne varme genindvindes via lokal opvarmning. For at undgå overophedning skal 
kompressorens køling være designet rigtigt. Køling opnås normalt ved hjælp af luft eller i nogle tilfælde med vand.

VANDDAMP
Efter komprimeringen og en vis mængde køling, mættes trykluften med vanddamp og vil have en relativ fugtighed på 
100%. Når trykluften passerer igennem trykluftsystemets køleelementer, kondenseres denne damp til vand. 
Temperaturen, hvor dette ske, kaldes for dugpunktet.

Vi finder derefter kondens i luften, i vandtanke og rør. Mængden af kondens afhænger af fire faktorer, nemlig:
1. Mængden af vanddamp i den omgivende luft,
2. mængden af luft, der komprimeres,
3. den komprimerede lufts fald i temperatur efter komprimeringen og
4. trykket i den komprimerede luft.

HVAD SKER DER  
NÅR LUFT KOMPRIMERES?



Trykluftguiden har identificeret to hovedtyper af 
kompressorer: Stempelkompressorer og 
skruekompressorer. Et omfattende trykluftsystem,
som opfylder moderne krav til budget, tilgængelighed
og miljø, består af følgende enheder.

VALG AF
SYSTEM



TRYKLUFTGUIDEN   I   9

KOMPRESSORSYSTEM
1   Kompressor 

 Placeret med mindst 0,5 meter serviceplads rundt om. Der 
bør være mindst 1 meter fri plads foran det elektriske panel. 

2  Trykluftbeholder 
     Med fittings og automatisk vandudleder. En lufttank skal, 

ifølge lovgivningen, inspiceres af en akkrediteret ekstern 
partner inden anvendelse.

6  Kondensatbehandling 
    Opsamler og beskytter omverden mod olieholdig kondensat   

  fra kompressor, trykluftbeholder, tørrer og filter.

4  Adsorptionstørrer
            Kondensatfri trykluft til indendørs forbrug. For let adgang 

ved service, monteres kuglehane og bypass.

5  Filter
            Restolie bliver filteret fra, for teknisk ren oliefri trykluft.

3   Køletørrer
            Kondensatfri trykluft til indendørs forbrug. For let adgang 

ved service, monteres kuglehane og bypass.

7   Airnet - Rørsystem
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For at vælge den rigtige kompressortype og det 
tilhørende udstyr har vi brug for at vide eller 
bestemme visse forhold. En præcis vurdering af de 
faktiske behov betyder, at det valgte system bruges 
optimalt med hensyn til kapacitet og budget.

VALG AF 
KOMPRESSOR- 

SYSTEM

Mængde
Forbruget af trykluft kan anslås på baggrund af tidligere 
erfaringer. Metoden er usikker og kræver betragtelig 
erfaring fra den person, der skal vurdere det.

En anden måde er at måle en eksisterende kompressors 
belastning. En metode, der fungerer godt for en 
udvidelse af et eksisterende system.

En tredje metode er at måle forbruget af trykluft fra de 
tilsluttede maskiner og værktøjer. For at opnå et 
nøjagtigt resultat er det vigtigt at medtage arbejdstiden 
og forbrugets driftscyklus i vurderingen. 

Driftscyklus
Er forbruget konstant hele døgnet?

Varierer forbruget i løbet af arbejdsdagen?

Er der eventuelt specialudstyr, som kræver en stor 
periodisk tømning af trykluft?

GRUNDLÆGGENDE KRAV
Følgende faktorer er vigtige ved design af et kompressorsystem:
• Hvilken mængde trykluft er der brug for til udførelse af det 

foreslåede job?
• Under hvilken driftscyklus bruges trykluften?
• Hvilken kvalitet af vand, olie og partikelindhold i trykluften 

er påkrævet for trykluftudstyret?
• Hvilket driftstryk kræver støtteudstyret?

Arbejdstryk
Kompressoren tilpasses til det udstyr, der kræver det 
maksimale arbejdstryk. Trykluftværktøjer i branchen er 
ofte designet til at blive forsynet med et arbejdstryk på 6 
bar.

Kompressoren vil normalt producere et lidt højere tryk for 
at kompensere for trykfald i tryklufttørreenheder, filtre og 
ledningsnet. I ovennævnte eksempel vil et egnet 
arbejdstryk for kompressoren være 7 bar.

Kvalitet
Afhængigt af hvad trykluften skal bruges til, 
bestemmes, hvad der kan accepteres med hensyn til 
partikler, olierester og vand.
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ANBEFALINGER - VALG AF 
KOMPRESSOR MED UDSTYR

Krav til trykluft

Periodisk drift:  
(ét skiftehold, maks. 4 timer/dag) 

Mængde af trykluft 50-800 l/min 
Driftstryk 100-800 kPa 

Driftstryk 700-3.000 kPa

(enkelt skiftehold) 
Mængde af trykluft 100 l/min elektrisk

mere Driftstryk 500-1.300 kPa

Continuous operation: 
Kapacitet 100 l/min og mere

 Driftstryk 500-1.300 kPa

Kompressor

Éttrinsstempelkompressor (med
lufttanke)

Flertrinsstempelkompressor (med
lufttanke)

Skruekompressor med lufttanke

Kvalitetskrav

Driftsluft til trykluftværktøjer i opvarmede lokaler.

Arbejdsluft i uopvarmede lokaler eller
udendørs rør. Driftsluft til præcisionsmekanik

og elektronik op til -70°C i dugpunktet.

Når tørreenheden bruges som efterfilter.
Ved brug af absorptionstørrer og forfiltre.

Ved sprøjtemaling, sandblæsning og rensning.

Åndeluft, (ved brug af kold- eller 
adsorptionstørrere). Laboratorieluft.

Driftsluft til præcisionsmekanik og
elektronik.

Olieholdig kondens må ikke slippes ud i
kloaksystemet.

For en ren kompressor og et sundt miljø.

Valgfrit udstyr

Tørreenhed

Adsorptionstørrer

Olieudskillelsesfiltre

Olieudskillelsesfiltre
+ aktivt kulfilter

Olie-/vandseparator

6

1

1

2

3

4

5



En stempelkompressor består af én eller flere 
cylindere med stempler, der drives af en motor. 
Luften suges ind i cylinderen og komprimeres i ét 
eller to trin til driftstrykket. Efter komprimering 
passerer trykluften igennem efterkøleren og 
fortsætter til lufttanken.

STEMPEL-
KOMPRESSORER
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ÉTTRINSKOMPRESSOR FLERTRINSKOMPRESSOR

En éttrinskompressor har én eller fl ere cylindere, som hver 
komprimerer luft fra atmosfærisk luft til driftstrykket..

En flertrinskompressor har to eller fl ere cylindere, der er 
forbundet i serie, hvori luften gradvist komprimeres til det 
endelige tryk. Mellem trinnene køles trykluften med luft eller 
vand. Dette øger effektiviteten, og der opnås et meget højere 
tryk end fra éttrinskompressoren.

STEMPELKOMPRESSOREN
Oliesmurt og oliefri? 
Cylindere, stempler og krumtappe i en oliesmurt kompressor smøres af den olie, der cirkulerer i kompressoren. Trykluften fra en 
oliesmurt stempelkompressor indeholder en vis mængde olierester.

De fleste versioner af oliefri stempelkompressorer har permanent smurte lejer. Stemplerne har smørefri stempelringe, normalt af teflon 
eller kulfiber. Denne kompressortype kræver typisk oftere udskiftning af lejer og stempelringe end de oliesmurte versioner. Til gengæld 
er trykluften fri for olierester.

Anvendelsesområder
Stempelkompressorer er bedst egnede til mindre behov for trykluft. Éttrinskompressorer for tryk op til ca. 800 kPa, mens 
flertrinsversioner kan producere top til 30.000 kPa.

Driften skal være periodisk. Belastningsniveauet i en luftkølet stempelkompressor må ikke overstige 40-50 %. Efter 2 minutters 
komprimering skal kompressoren hvile i mindst 1,5 minutter. Den samlede komprimeringstid pr. dag bør holdes på maks. ca. 4 timer.



Skruekompressoren komprimerer luften i et rum, 
der dannes mellem to modsat roterende skruer. 
Disse danner sammen med det omgivende 
luftkompressorhus skruedrevet. En skrue-
kompressor fungerer hovedsageligt på to 
præmisser: Flydende injektion eller tørring. Begge 
versioner fås i ét- og totrinsmodeller

SKRUE-
KOMPRESSORER
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SKRUEKOMPRESSOREN
Væskeinjicerede skruekompressorer
I en væskeinjiceret skruekompressor køles trykluften med en kølevæske i kompressionskammeret mellem skruerne. Kølemidlet, 
normalt olie, cirkulerer i et lukket system mellem (1) væsketanke, (2) kølere og (3) skrueenheder og blandet med luft før 
komprimering. Kompressorens driftstemperatur holdes derfor på ca. 80 °C, uafhængigt af belastning og tryk. Umiddelbart efter 
komprimeringen udskilles olien fra trykluften i (4) olieudskilleren/seperatorfi lter. Trykluften fortsætter derefter igennem en (5) 
efterkøler og derefter til lufttanken.

Anvendelsesområder
Skruekompressoren egner sig til både periodisk og kontinuerlig drift. 
Driftsbudgettet er optimalt under kontinuerlig drift ved høje belastnings-
niveauer (op til 100 %). Med moderne teknologi, f.eks. hastighedsstyring, 
kan skruekompressorens energiforbrug til lave eller varierende luftbehov 
reduceres væsentligt sammenlignet med de tidligere nævnte metoder.

Væskeinjicerede skruekompressorer i éttrinsmodeller dominerer i øjeblikket 
branchen, hvor driftstryk på op til 1300 kPa og en kapacitet på op til ca. 30 
m³/min er nødvendig.

Tørkompressorer
Den tørre eller “oliefri” skruekompressor komprimerer luft uden at køle 
kompressionskammeret. Kompressorens driftstemperatur stiger således til 
omkring 200 °C, selv ved et driftstryk på 300 kPa.

Til et normalt industrielt lufttryk (ca. 700 kPa), skal tørkompressoren derfor 
komprimere luften i to trin og køle den komprimerede luft mellem 
kompressionstrinnet.

Princip i væskeinjiceret skruekompressor

(1) Væsketanke

(4) Olieudskiller

(5) Efterkølere

(3) Skruedrev

(2) Kølere
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Spareløsningen for både din 
pengepung og for miljøet

Belastes/Ikke-belastet

Frekvensdrevet

FREKVENSDREVNE 
KOMPRESSORER

Købet af en ny kompressor er en stor investering for både store og små virksomheder. Men faktisk er en 
kompressors investeringsomkostning meget lav, hvis man ser på en dens livscyklus. Ca. 75 % af de samlede 
omkostninger er strøm-/energiomkostninger. Hvis du overvejer at investere i en ny kompressor er det denne 
omkostning, vi prøver at minimere.

Dette kapitel indeholder en beskrivelse af de intelligente besparelser, der kan foretages ved at minimere energiforbruget. Først og 
fremmest kan det være så simpelt som at vælge den rigtige maskine til den pågældende opgave. Det har vist sig i mange tilfælde, at 
virksomheder vælger en kompressor, der er for stor, på grund af usikkerhed omkring det faktiske luftbehov, eller den forkerte teknologi 
på grund af manglende viden omkring, hvad der er mest effektivt til anvendelsen.

Valg af rigtig kompressormodel kan gøres på forskellige måder. Det kan gøres ved hjælp af en virkelig måling, hvor man måler den 
aktuelle værdi, og ud fra den simulerer potentielle besparelser. Det kan også gøres ved hjælp af avancerede virksomhedsværktøjer eller 
blot på baggrund af erfaring. Hvis du har foretaget en måling af den tidligere kompressor, vil man ofte opleve en stor potentiel besparelse 
ved at udskifte den konventionelle belastede/ikke-belastede kompressor med en frekvensdrevet enhed. Se illustrationen nedenfor. Det 
røde/blå felt viser et arbejdsmønster for en belastet/ikke-belastet kompressor. I belastningstilstand kører kompressoren 100 %, og 
trykket stiger, indtil det når den maksimale trykværdi. Derefter går kompressoren i ikke-belastet tilstand, før den slår fra, og efter en 
forudindstillet tid, indtil kompressorenheden når minimumstrykværdien, starter kompressoren den samme procedure.

Dette medfører en unødvendig stor udgangseffekt og dermed højere energiomkostninger.

En frekvensdrevet kompressor har et andet arbejdsmønster, som er vist i det illustrerede eksempel nedenfor, med lavere toppe og en 
mere jævn luftprofil. Årsagen til, at kurven ser anderledes ud for en frekvensdrevet kompressor, er, at den tilpasser sig luftbehovet og 
producerer den mængde, der er behov for på et givet tidspunkt. Dette gøres ved hjælp af en trykføler, som rapporterer trykket til 
styreenheden, som sender et signal til omformeren om status. Omformeren justerer motorhastigheden efter trykindstillingerne. Denne 
teknologi er en virkelig besparelse for miljøet og for din energiregning.
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En frekvensdrevet kompressor sparer i gennemsnit 25-35 % i elomkostninger sammenlignet med din tidligere kompressorinstallation. 
Dette lyder måske ikke som en stor besparelse, men ved at illustrere dette med nedenstående eksempel viser det, hvor mange penge der 
er at spare ved at vælge en frekvensdrevet kompressor.

Husk, at det ikke er den laveste pris, man bør overveje, men den laveste omkostning, der er vigtig. En frekvensdrevet kompressor er 
derfor det indlysende valg. Eksemplet nedenfor illustrerer dette.

Grundlæggende begreber:
• Belastet effekt: Er længden af den tid, en kompressor kører, mens den producerer luft.
• Ikke-belastet effekt: Er længden af den tid, som kompressormotoren kører, men uden at producere luft.
• Efter et stykke tid vil motoren dog stoppe, hvis der ikke er behov for luft. Det er denne tid, vi gerne vil minimere.

Kompressor 1 er en typisk konventionel last/aflast kompressor, der fungerer i overensstemmelse med det rytmiske mønster. Den har en 
elmotor på 22 kW som energikilde. I last tilstand trækker kompressoren 22 kW. I tomgang trækker den 12 kW. Driftstiden pr. år er 6.000 
timer. Ud af disse 6.000 timer bruger kompressoren 3.000 timer i ikke-belastet tilstand, dvs. motoren kører, men den producerer ikke luft. 
Denne figur er meget almindelig for mange små og store virksomheder.

Kompressor 2 er en frekvensdrevet kompressor med en motor på 22 kW som energikilde. En kompressor som denne tilpasser sig til 
produktionens luftbehov, og den bruger 65-70 % af sin maksimale effekt i gennemsnit, hvis kompressoren er korrekt dimensioneret. 
Dette medfører en gennemsnitlig effekt på ca. 15,5 kW. Det er dog her, at driftstiderne er forskellige. Ud af de 3.000 timer i belastet 
tilstand, som kompressoren ovenfor bruger, skal den frekvensdrevne kompressor køre ca. 4.500 timer for at opfylde det samme 
luftbehov ved en belastning på 70 %. Men her er den store forskel for de resterende 1.500 timer, som en frekvensdrevet kompressor 
lukker ned. Når der ikke er behov for luft, kører den frekvensdrevne kompressor ved minimumshastighed et bestemt stykke tid, før den 
stopper. Dette sparer 1.500 timers ikke-belastet effekt og har en stor positiv indvirkning på elregningen.

Driftsomkostninger/år belastet

Kompressor Driftstid Belastet (KW) kWh/år kWh (€) Driftsomkostninger/år

Belastet 3.000 22 66.000 0,1 € 6.600

Driftsomkostninger/år tomgang

Kompressor Driftstid Belastet (KW) kWh/år kWh (€) Driftsomkostninger/år

Ikke-belastet 3.000 12 36.000 0,1 € 3.600

Driftsomkostninger/år

Kompressor Driftstid Belastet (KW) kWh/år kWh (€) Driftsomkostninger/år

Frekvensdrevet 4.500 15,5 69.750 0,1 € 6.975

EKSEMPLER PÅ 
POTENTIELLE BESPARELSER
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Oversigt
De samlede energiomkostninger for kompressor 1 er € 10.200/år.
De samlede energiomkostninger for kompressor 2 er € 6.975/år.
Dette giver en forskel på
€ 10.200 - € 6.975 = € 3.225/år  eller  € 3.225 / € 10.200
= 31 % besparelse pr. år.
Man kan forvente at indtjene de lidt højere investeringsomkostninger i 
løbet af 1-2 år, hvis man vælger en frekvensdrevet kompressor. Man bør 
også overveje den mindre CO2-udledning, man opnår ved at vælge det
hastighedsstyrede eksempel.

Energigenvinding fra vandinjicerede skruekompressorer
En luftkompressor installeres for at forsyne bestemte typer af produktionssystemer med energi i form af trykluft. Når der komprimeres 
luft i kompressoren, dannes der også energi i form af varme. Denne energi er lig med den energi, der leveres til kompressorens motor. En 
lille del af varmeenergien forbliver i den komprimerede luft. Dette er værd at bemærke, da den udgående luft har en lidt højere 
temperatur end den omgivende luft, der suges ind i kompressoren. En lille del af varmen overføres til kompressorens omgivelser i form 
af strålevarme. De resterende ca. 90 % af den tilførte energi består af termisk energi, som i de fl este tilfælde kan udledes fra 
kompressoren og dermed forbedre budgettet for trykluftproduktionen væsentligt.

Varmegenvindingsanlæg
De vandinjicerede skruekompressorer, der omhandles her, er udstyret med to varmevekslere, hvor den dannede varmeenergi nedkøles. 
En varmeveksler til afkøling af den udledte komprimerede og opvarmede luft, som skal nedkøle ca. 10 % af den tilførte energi. En 
varmeveksler til kølemiddel, der cirkulerer i skruekompressoren, hvori den resterende termiske energi nedkøles med ca. 80 %. 
Kølemidlet, der anvendes som opvarmningsmedium, kan være luft eller vand.

Centralvarmegenvinding
Dette er en funktion, der kan være interessant, hvis der er 
mulighed for at forvarme returvandet i et opvarmningsanlæg, 
genvarme vandet i et opvarmningsanlæg eller opvarme 
procesvandet. En varmeveksler med kølemiddel/vand 
tilsluttes til den luftkølede kompressor i serie med den 
normale varmeveksler med kølemiddel/luft, som i dette 
eksempel fungerer som en reserve- eller restkøler. Kølingen 
foregår hovedsageligt i varmevekslerens kølemiddel/vand,
hvor vandet kan nå temperaturer på op til ca. 70 °C.

Ca. 80 % af energien, der tilføres til kompressoren, kan 
overføres til vandet, i takt med at temperaturen stiger, og kan 
således blive genvundet ved hjælp af denne metode.

Luftkølet kompressor med vandbaseret genvindingsanlæg

OVERSIGT - POTENTIELLE BESPARELSER

VARMEGENVINDINGSANLÆG

Kompressor 1

15000

11250

7500

3750

0
Kompressor 2

31 % energibesparelse pr. år}

Varmt vand til genvinding Varmeveksler

4/2-retningsventil

Koldt vand til opvarmning

Kompressorens
cirkulerende kølemiddel
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INSTAL. MED ENKELT KOMPRESSOR INSTAL. MED DOBBELT KOMPRESSOR

  

En enkel og prisgunstig metode, som i de fleste installationer sørger for et hurtigt afkast på investeringsomkostningerne.

Om vinteren ledes den varme luft fra kompressorens luftudgang ind i det tilhørende kammer via en kanal. Luften returneres fra dette 
kammer til kompressorkammeret via en ventil.

Om sommeren ledes køleluften ind udefra via en ventil og tilbage ud via kanalen, som derefter lukkes for varmegenvinding til et 
tilstødende rum.

I forbundne systemer for varmegenvinding fra dobbelte kompressorer monteres en ventil på hver kompressor, som er indkoblet med 
kompressorens motor. På denne måde undgås det, at der skubbes varm luft tilbage til en kompressor, der hviler.

Eksempler på vandgennemstrømning igennem varmevekslere for forskellige 
temperaturområder til genvinding af vandenergi:

Effekt tilført til kompressor
kW 30 45 75 110 160

Genvundet effekt, kW
kW 24 36 60 88 128

Vandgennemstrømning, l/t ved vandtemperatur i °C
˚C ind/˚C, ud l/t

10/70 340 520 860 1.260 1.830

40/70 690 1.030 1.720 2.520 3.670

55/70 1.380 2.060 4.130 5.050 7.340

LUFTBÅRET VARMEGENVINDING

Sommer- 
ventilation

Sommer- 
ventilation

Varmegenvinding
til lokaler, vintertilstand

Varmegenvinding
til lokaler, vintertilstand



Tørreprocessen fjerner fugt fra trykluften. Tør trykluft 
reducerer risikoen for korrosionsskader i trykluft-
systemet og forbedrer driftsbudgettet for de tilsluttede 
maskiner og værktøjer. Tørringen foregår 
hovedsageligt ved hjælp af to metoder - køletørring 
eller absorptionstørring.

TØRRING AF 
TRYKLUFT
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TRYKLUFTTØRRER
Adsorptionstørrer
Adsorptionstørreren består af to tryktanke, som begge indeholder et 
tørremiddel, normalt aluminiumoxid, silica-gel eller en blanding af disse.

Trykluften passerer igennem ét kammer og tørres som resultat med 
kontakt med tørremidlet til et dugpunkt på -25 °C eller lavere. Det meste 
af den tørre trykluft passerer direkte ind i trykluftsystemet. De resterende
3-15 % ledes ind i den anden tank, hvor den udvides til atmosfærisk tryk. 
Den tørre udvidede luft absorberer derefter fugten fra tørremidlet i denne 
tank og slippes derefter ud til miljøet sammen med fugten.

Efter et bestemt stykke tid bytter tankene funktioner, og der opnås 
således en kontinuerlig tørreproces.

Absorptionstørreren er følsom over for olie og vand i trykluften, og der 
skal altid indsættes et olie- og vandudskillelsesfilter før denne.

Køletørrer
Køletørren indeholder et kølesystem med en 
kølekompressor, en varmeveksler og et kølemedium. 
Trykluften nedkøles til mellem ± 0 og +6 °C, og 
kondensvandet bundfældes og udskilles automatisk. 

Tørreren giver trykluften et dugpunkt på +3 til 10 °C,
hvilket er nok til at opnå kondensfri trykluft for brug
i opvarmede lokaler.

Tørreren er nem at installere, kræver lille energitilførsel 
og er relativ ufølsom over for olie i trykluften. Der bør
installeres et olieudskillelsesfi lter efter tørreren for at
reducere mængden af restolie i trykluften.

Absorptionstørrer med
kølegenvinding.

Dimensionering af tryklufttørreren
For at vælge den rigtige kapacitet for tryklufttørreren skal følgende faktorer overvejes:
• Hvad er temperaturen og trykket i trykluften før tørring?
• Hvor høj er gennemstrømningshastigheden igennem tørreren?
• Hvilket dugpunkt er påkrævet efter tørreprocessen?
• Hvilken temperatur har den omgivende luft?



Ved at installere filtre i trykluftsystemet kan niveauet 
af forurenende stoffer minimeres til et acceptabelt
niveau for driftsluft eller fuldstændigt elimineres, hvis 
det er nødvendigt. Der anvendes primært tre
forskellige metoder til fi ltrering af trykluft og gasser 
- forfilter/finfilter/mikrofilter og filtrering med aktivt 
kul.

FILTRERING
AF TRYKLUFT
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TRYKLUFTFILTERET
Overfladefiltrering
Et forfilter fungerer som en si. Partikler, der er større end hullerne i 
filterelementet, sætter sig fast på overfladen, mens mindre partikler 
passerer igennem. Ved at justere filtermaterialets åbninger kan man
bestemme filterets evne til at udskille partikler ned til en bestemt 
størrelse.

Når hullerne i filteret tilstoppes, falder trykket, og filterelementet 
skal renses eller udskiftes. Materialet i et overfladefilter kan være 
cellulosefibre, polyethylen eller sintret metal. Forfiltrering udskiller partikler

Filtrering med aktivt kul 
Ved filtrering igennem aktivt kul absorberes både oliedampe og visse 
gasser. Trykluften er derefter lugtfri og smagløs.

Normalt opsuger det aktive kul i et fi lterelement op til ca. 15 % af 
kulvægten, før det mættes. Når kulstoffet er mættet, udskiftes 
filterelementet.

Der skal altid indsættes et fin/mikrofilter før denne filtertype, hvori 
eventuelle oliedråber udskilles. Trykluften skal også tørres ved hjælp 
af lufttørring, før den filteres igennem aktivt kul.

Kulfiltre fjerner oliedampe og gasser

Fin-/mikrofilter
Fin-/mikrofilter udskiller olie og partikler fra trykluften via et filter af 
glasfibre. Oliedråber fanges af fibrene, olien presses igennem dem 
og udtømmes til sidst via en drænventil i bunden af filterhuset.

Faste partikler fanges imellem fibrene.

Når filtermaterialet er mættet af forurenende stoffer, falder trykket i 
filteret, og filterelementet skal udskiftes. Filteret udskiller olien mest 
effektivt, når trykluften har en lav temperatur (+20 °C eller mindre), 
og når hastigheden igennem filteret er rigtig.

Fin-/mikrofiltre fjerner olie og partikler



Dette kapitel omfatter flere typer tekniske 
oplysninger, som hjælper dig i forståelsen af 
trykluftsprincipper og -teknologier. Derudover, 
berøres nogle finansielle aspekter inden kapitlet 
afsluttes med en FAQ-sektion, der besvarer de mest 
almindelige spørgsmål.

TEKNISKE
OPLYSNINGER
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TRYKLUFTBUDGETTER
Det rigtige tryk er vigtigt
Trykluftdrevne værktøjer i industrien er generelt konstrueret til et 
driftstryk på 6 bar. Kompressorens driftstryk skal være en smule 
højere for at kompensere for tryktab på vejen til værktøjet.

Et faldende tryk har en stor indvirkning på værktøjets ydeevne. 
Hvis trykket, som f.eks. driver et bor, reduceres fra 600 til 500 kPa, 
falder outputtet med ca. 25 %, hvilket selvfølgelig gør arbejdet 
med boremaskinen langsommere.

At forsyne værktøjer med et for højt tryk er heller ikke godt. En 
forøgelse af trykket fra 600 til 900 kPa gør en trykluftnøgle 50 % 
kraftigere, men også 50 % overbelastet. Overbelastning medfører 
beskadigelse og forkorter værktøjets levetid.

En forøgelse af driftstrykket øger også forbruget af trykluft og 
dermed energiomkostningerne.

Kompressorens placering
Generelt placeres kompressoren så tæt på arbejdspladsen
som muligt.

Tør trykluft er økonomisk trykluft!
Et kompressoranlæg uden en tryklufttørrer forsyner systemet 
med trykluft med en relativ fugtighed på 100 % og som følge 
heraf et dugpunkt, som er det samme som temperaturen i 
trykluften.

For hver grad, temperaturen falder i rørsystemet, bundfældes 
der kondens, som forårsager korrosion i rør og tilknyttede 
værktøjer og maskiner.

Vand i rørsystemet kræver også kontinuerlig vedligeholdelse af 
vandudskilleren og fi ltrene. Desuden øges sliddet på 
trykluftværktøjerne. En kompressors lufttørrer i anlægget 
eliminerer disse problemer og de yderligere omkostninger, 
dette påfører.

Trykluftforbrug

Trykluftforbruget i en trykluftmaskine øges med trykket i 
overensstemmelse med følgende.

Eksempel:
Et værktøj, som i henhold til leverandøren forbruger
700 l/min ved 600 kPa, forbruger
700 x 1,6 = 1.120 l/min ved 900 kPa.

I større anlæg er et centralt placeret kompressoranlæg 
foretrukket, fremfor at have kompressorer ved hver 
arbejdsenhed. Fordelene er mange:

• Det er nemmere at optimere et kompressoranlægs 
kapacitet, hvilket medfører lavere energi- og 
investeringsomkostninger.

• Sammenkobling af flere kompressorer medfører et bedre 
driftsbudget.

• Nemmere overvågning medfører lavere 
vedligeholdelsesomkostninger.

• Ventilation og varmegenvinding kan gøres mere effektiv 
ved at reducere energiomkostninger som et resultat.

Driftstryk i kPa Korrektionsfaktor

500 0,8

600 1

700 1,2

800 1,4

900 1,6

1000 1,8
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Varmegenvinding
I princippet gendannes 100 % af den energi,  som
forsynes til kompressormotoren, i form af varme.

Varmen fra en luftkølet kompressor gendannes i form af 
opvarmet ventilationsluft til lokaleopvarmning.

En vandkølet kompressor leverer primært opvarmet kølevand, 
som kan bruges direkte eller indirekte som procesvand eller 
vandhanevand. Termisk energi i kølevandet kan omdannes til 
varm luft til lokaleopvarmning i en såkaldt varmepumpe 
(temperaturstyring).

Tilpasning af kompressoren til varmegenvinding er relativt nemt 
og betaler sig i mange tilfælde hurtigt.

Omkostningerne ved trykluft
Under en kompressors tekniske levetid på 10 
år opdeles omkostningerne til trykluft groft 
set som følger:

De samlede energiomkostninger er således det første, vi kigger 
på. Hver enhed i trykluftsystemet forbruger energi enten direkte 
eller indirekte via tryktabet. Denne skal kompenseres med et 
højere kompressortryk, hvilket medfører et større energiforbrug. 
For hver forøgelse på 10 kPa (0,1 bar) i kompressortrykket øges 
energibehovet med ca. 0,7 %.

Overvej følgende for at opnå et så lavt energiforbrug som 
muligt:

• Vælg en så stor lufttank som muligt. Kompressorens 
styresystem kan derefter fungerer optimalt for det laveste 
energiforbrug.

• Indstil kompressorens driftstryk så lavt som muligt.

• Dimensionér efterbehandlingsudstyret, f.eks. tryklufttørrere 
og filtre, under overvejelse af lave trykfald.

• Dimensionér trykluftrørene til lavt trykfald (se side 30-31).

• Skift filtre regelmæssigt for at minimere trykfald.

• Tjek trykluftsystemet regelmæssigt for lækager. Reparér 
straks rør, slanger og fittings med lækager.

• Udnyt eventuel varmegenvinding fra kompressoren (se 
kapitlet om energigenvinding).

• Investér i moderne forbindelsesteknologi, som tilpasser 
kompressorens driftscykus efter udsving i trykluftbehovet.

• Reducér trykluftforbruget ved at installere en automatisk 
dugpunktstyring i absorptionstørreren, hvis der findes en 
sådan i systemet.

Krav til luft, der skal komprimeres
En kompressorens indsugnings luft skal være fri for 
urenheder, så som partikler og gasholdig luft.

Vær særlig opmærksom på at luften til indsugning ikke er 
forurenet med kulbrinte fra f.eks fra et køretøjs 
udstødningsgasser. I tilfælde hvor forurenet luft 
komprimeres i kompressoren, kan koncentration af giftige 
gasser være dødelig, hvis luften bruges til åndemiddel.

Det er derfor vigtig at tage forbehold og vurdere hvorledes 
indsugning placeres for optimal ren og kold luft. Evt med 
med et ekstra støvfilter.

Indsugnings luften til kompressoren og dens daglige drift, 
må være installeret så køligt som muligt.

Energiomk.	→	73	%
Anlægsomk.	→	18	%
Serviceomk.	→	9	%
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EKSEMPLER PÅ TRYKLUFTFORBRUG I 
NOGLE ALMINDELIGE MASKINER

* Udnyttelsesfaktoren kan variere meget ift. forskellige anvendelser. Den angivne værdi kan kun bruges som en retningslinje.

Udstyr Trykluftforbrug
l/min

Udnyttelsesfaktor* for virksomheden

Fremstilling Servicecenter

Boremaskine 10 mm 500 0,2 0,1

Vinkelsliber 5" 900 0,2 0,2

Vinkelsliber 7" 1.600 0,1 0,1

Poleringsmaskine 900 0,1 0,2

Slagnøgle 1/2" 450 0,2 0,1

Slagnøgle 1" 800 0,2 0,1

Mejselhammer 400 0,1 0,05

Lakeringsmaskine 500 0,2 0,3

Trykrenser 350 0,05 0,05

Malepistol 300 0,6 0,1

Lille trykrenser 300 0,1 0,2

Fristråleblæser 6 mm 2.000 0,6 0,1

Fristråleblæser 8 mm 3.500 0,6 0,1

Åndedrætsmaske, let arbejde 50 0,6 0,2

Åndedrætsmaske, tungt arbejde 200 0,6 0,2

Eksempel på beregning af et værksteds gennemsnitlige luftforbrug:
2 boremaskiner  2 x 500 x 0,1 =  100 
2 slagnøgler 1/2”  2 x 450 x 0,1 = 90 
1 poleringsmaskine  900 x 0,2  = 180 
1 poleringsmaskine  500 x 0,3 = 150 
1 malepistol  300 x 0,1  = 30 
3 trykrensere 3 x 350 x 0,05  = 53  
Forbrug:    603  l/min

Tillæg for lækage 10 %:    60
Reserve for senere behov 300/o:    180
Grundlag for valg af kompressor:    843 l/min 

Ved valg af kompressor skal kompressorens udnyttelsesgrad 
overvejes. For skruekompressorer kan der vælges en 
udnyttelsesgrad på 70 %, som i dette tilfælde svarer til en 
kompressorkapacitet på ca. 1.200 l/min.

Beregningen skal også tage højde for, hvor mange maskiner, der 
kører samtidigt. Formlen for et groft estimat over 
trykluftforbruget i en trykluftcylinder:

S = slaglængde i dm
D = stempeldiameter i dm
P = driftstryk i bar
A = adfærd: dobbeltvirkende = 2, enkeltvirkende = 1
F = frekvens, antal slag/min
L = luftforbrug i l/min
Beregningsformlen tager ikke hensyn til stemplets volumen, 
hvilket tillader en lidt højere værdi end den teoretiske præcision, 
der kan opnås. Dette kan dog være marginalt i en praktisk 
beregning.

x S x P x A x F = L
D x D x 3,14

4
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HVOR MEGET KONDENS DANNER 
KOMPRESSORANLÆGGET?

Typiske krav for trykluftkvalitetsklasser i overensstem. med ISO 8573.1 for nogle anvendelser

ISO-standard 8573.1 for klassificering af trykluftkvaliteten

Det europæiske udvalg for leverandører af trykluftudstyr, PNEUROP, har udviklet en 
ISO-standard for klassificering af indhold i trykluft med hensyn til faste partikler, vand og 
olie.

KLASSIFICERING
AF TRYKLUFT-

KVALITET

Anvendelsesområder
Kvalitetsklasse

Indhold af faste partikler Vandindhold Olieindhold
Luftopblanding 3 6 3
Luftmotorer, store 4 5-2 5
Luftmotorer, små 3 4-2 3
Luftturbiner 2 3 3
Transport af granulater 3 5 3
Transport af pulver 2 4 2
Gennemløbsmålere 2 3-2 2
Støbemaskiner  4 5 5
Kontakt med levnedsmidler 2 4 1
Trykluftværktøjer, industrielle 4 6-5 4
Minedriftsmaskiner  4 6 5
Pakkemaskiner 4 4 3
Tekstilmaskiner 4 4 3
Trykluftcylindere 3 4 5
Filmhåndtering 1 2 1
Præcisionsregulatorer 3 3 3
Procesinstrumenter 2 3 3
Sandblæsning  - 4 3
Sprøjtemaling 3 4-3 3
Svejsemaskiner  4 5 5
Værkstedsluft, generelt 5 4 5

Kvalitetsklasse
Indhold af faste partikler Vandindhold Olieindhold

Maks. størrelse
mu

Maks. mængde
mg/m³

Dugpunkt
°C

Mængde
g/m³

Maks. mængde
mg/m³

1 0,1 0,1 – 70 0,003 0,01
2 1 1 – 40 0,11 0,1
3 5 5 – 20 0,88 1,0
4 40 10 + 3 6,0 5
5 – – + 7 7,8 25
6 – – + 10 9,4 –

Forudsætninger for tabellen:
Kondensmængden beregnes ved en lufttemperatur på 20 °C, der går ind i 
kompressoren, 70 % RH og 800 kPa driftstryk.

Eksempel:
Kompressorkapacitet: 20 m³/min (med eft.flg. køletørring).
Produktionstid: 10 timer/dag, 20 dage/måned.
Dannet kondens: 13,5 l/t, hvilket betyder 135 liter/dag eller 2.700 l/måned.

Kompressorkapacitet  m³/min
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Luftens vandindhold ved forskellige dugpunkter

Maks. anbefalet trykluftgennemstrømning i rør (gennemstrømningen måles i l/s).

Kommentar
Gennemstrømningssværdien beregnes ved hjælp af følgende trykfald: 10 % af starttrykket pr. 30 m rør med en diameter på 6-15 mm, 5 % 
af starttrykket pr. 30 m rør med en diameter på 20-80 mm.

TRYKLUFT STRØMMER IGENNEM RØR OG DYSER

Dugpunkt °C g/m³ Dugpunkt °C g/m³ Dugpunkt °C g/m³ Dugpunkt °C g/m³
+ 100 588,208 58 118,199 16 13,531 -26 0,51

98 550,375 56 108,2 14 11,987 -28 0,41
96 514,401 54 98,883 12 10,611 -30 0,33
94 480,394 52 90,247 10 9,356 -32 0,271
92 448,308 50 82,257 8 8,243 -34 0,219
90 417,935 48 74,871 6 7,246 -36 0,178
88 389,225 46 68,056 4 6,356 -38 0,144
86 362,124 44 61,772 2 5,571 -40 0,117
84 336,661 42 55,989 ±0 4,868 -42 0,093
82 311,616 40 50,672 -2 4,135 -44 0,075
80 290,017 38 45,593 -4 3,513 -46 0,061
78 268,806 36 41,322 -8 2,984 -48 0,048
76 248,841 34 37,229 -12 2,156 -52 0,031
72 212,648 30 30,078 -14 1,81 -54 0,024
70 196,213 28 26,97 -16 1,51 -56 0,019
68 180,855 26 24,143 -18 1,27 -58 0,015
66 166,507 24 21,587 -19 1,05 -60 0,011
64 153,103 22 19,252 -20 0,88 -70 0,0033
62 140,659 20 17,148 -22 0,73 -80 0,0006
60 129,02 18 15,246 -24 0,61 -90 0,0001

Tryk Nominel indvendig rørdiameter

bar kPa 6 mm 8 mm 10 mm 15 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 65 mm 80 mm
0,4 40 0,3 0,6 1,4 2,6 4 7 15 125 45 69 120
0,6 60 0,4 0,9 1,9 3,5 5 10 20 30 60 90 160
1,0 100 0,5 1,2 2,8 4,9 7 14 28 45 80 130 230
1,6 160 0,8 1,7 3,8 7,1 11 20 40 60 120 185 330
2,5 250 1,1 2,5 5,5 10,2 15 28 57 85 170 265 470
4,0 400 1,7 3,7 8,3 15,4 23 44 89 135 260 410 725
6,3 630 2,5 5,7 12,6 23,4 35 65 133 200 390 620 1 085
8,0 800 3,1 7,1 15,8 29,3 44 83 168 255 490 780 1 375

10,0 1 000 3,9 8,8 19,5 36,2 54 102 208 315 605 965 1 695
12,5 1 250 4,8 10,9 24,1 44,8 67 127 258 390 755 1 195 2 110
16,0 1 600 6,1 13,8 30,6 56,8 85 160 327 495 955 1 515 2 665
20,0 2 000 7,6 17,1 38 70,6 105 199 406 615 1 185 1 880 3 315

Ambient temperature
20-25°C

Air water content
(g/m³)

3-4°C

6,0

Incoming air Area of use

85°C

349

30°C

30,078

-40°C

0,117
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Mindste anbefalede indvendige diameter for oprindelige rør i mm
(ved 700 kPa og et trykfald på 10 kPa)

Luftgennemstrømningen igennem dysen ved forskellige tryk og udvidelse til atmosfærisk 
tryk ved dysen. (Tabelværdier i l/min ved +15 °C lufttemperatur)

Vælg den næststørste standardstørrelse rør, end tabellen viser.

Værdierne i tabellen refererer til luftgennemstrømningen igennem en dyse af høj kvalitet med en afrundet indløbskant. For dyser med 
skarpe indløbskanter ganges værdierne med 0,9.

NB! Værdierne er omtrentlige, da luftgennemstrømningen påvirkes af dysedesignet.

Luft flow Rørlængde i meter

l/s 25 50 75 100 150 200 300 400 500

10 16 18 20 21

20 21 24 26 27 30

30 24 28 30 32 34 36 39

50 29 33 38 41 44 47 51

75 33 39 42 41 48 51 55 58 61

100 37 43 46 49 53 56 61 65 68

125 41 47 50 53 58 61 67 70 74

150 43 50 54 62 66 71 75 79 83

200 48 55 60 64 69 73 79 84 88

300 56 64 70 74 80 85 92 97 102

400 62 71 77 82 89 94 102 108 113

500 68 78 83 89 97 102 111 117 123

600 72 83 90 95 103 109 119 126 131

Dyse Tryk i kPa

Diameter mm 200 300 500 700 900 1 200 1 500

1,0 17 26 44 61 79 105 132

1,5 39 59 99 138 178 238 297

2,0 70 105 176 246 317 423 529

3 158 238 396 555 714 952 1 190

4 282 426 705 987 1 270 1 694 2 116

5 441 661 1 100 1 543 1 984 2 646 3 308

6 634 952 1 588 2 223 2 857 3 810 4 763

8 1 129 1 693 2 822 3 951 5 080 6 771 8 464
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Ventilationskravene til kompressorkammeret med luftkølede kompressorer og fri udledning 
af kompressorens køleluft til rummet

Ventilationskrav for kompressorrummet med luftkølede skruekompressorer og 
kanaltilslutning af kompressorens udstødning

VENTILATIONSKRAV/ 
GENVINDING AF VARME

* I tilfælde af en temperaurstigning på +8 °C i ventilationsluften. Blæseren skal være styret af en termostat for temperaturen i kompressorrummet.
** Svarer til en lufthastighed igennem luftindsugningen på ca. 4 m/s.

* Tilladt maks. trykfald i kompressorens udløbskanal: 30 Pa. Hvis der er risiko for et stort trykfald, skal der installeres en blæser.
**  Svarer til en lufthastighed på ca. 3 m/s. Temperaturstigningen i køleluften ved kanaltilslutningen på kompressoren er ca. 20 °C.

Motoreffekt i kompressor Den påkrævede blæserkapacitet* Korrekt størrelse af luftindsugning**

kW m³/s B x H mm

3 0,30 300 x 300

4 0,40 300 x 300

5,5 0,55 400 x 400

7,5 0,75 500 x 500

11,0 1,10 500 x 500

15,0 1,15 600 x 600

18,5 1,85 700 x 700

22 2,20 800 x 800

30 3,0 900 x 900

37 3,7 1 000 x 1 000

45 4,5 1 000 x 1 000

55 5,5 1 200 x 1 200

75 7,5 1 400 x 1 400

90 9,0 1 500 x 1 500

Motoreffekt i kompressor Påkrævet luftindsprøjtning* Korrekt størrelse af luftindsugning**

kW m³/s B x H mm

4 0,22 300 x 300

5,5 0,32 400 x 400

7,5 0,45 400 x 400

11,0 0,53 500 x 500

15,0 0,70 500 x 500

18,5 0,75 600 x 600

22 0,80 600 x 600

30 1,34 700 x 700

37 1,40 700 x 700

45 1,80 800 x 800

75 2,80 1 000 x 1 000

90 3,40 1 100 x 1 100

75 7,5 1 400 x 1 400

90 9,0 1 500 x 1 500
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  PRAKTISKE FORMLER OG TOMMELFINGERREGLER FOR BEREGNING AF VARMEGENVINDING

Opvarmning af vand: 

Opvarmning af luft: 

Energibehovet til opvarmning af et normalt isoleret værksted: Ca. 1 kW/dag/m³ (volumen af luft i rummet).
Opvarmningsoliens varmeindhold ved normalt effektivitetsniveau i luftvarmeren: Ca. 8 kW/l olie.

Effekt i kW x 860 
Vandgennemstrømning l/t

Effekt i kW 
1,25 x luftgennemstrømning i m³/sek

= Temperaturstigning i °C 

= Temperaturstigning i °C 

Værdierne i tabellen er til vejledning for trefasede, 2-polede, helt indesluttede standardmotorer. Tabellen er kun
en anbefaling. Kontakt elektrikeren for at få detaljerede oplysninger i hvert enkelt tilfælde.

Pop-up tabel

ELMOTORER,  
GENERELLE OPLYSNINGER

Elmotordata

Min. kabelareal i
overensstemmelse

med SIND-FS, artikel 21
A-forlænger, kobberkabel

Anbefalet smeltesikring ved opstart

Effekt Mærkestrøm ved 400V Direkte Stjerne-trekant (Y-D)

kW A mm² A A

0,37 1,1 1,5 4

0,55 1,7 1,5 6

0,75 2,1 1,5 10

1,1 2,7 1,5 10

1,5 3,7 1,5 10

2,2 5,3 1,5 10

3,0 7,1 2,5 16

4,0 9,5 2,5 20 16

5,5 12 2,5 25

7,5 16 6 25

11 22 6 35

15 30 10 50

18,5 36 10 50

22 44 10 63

30 60 16 80

37 72 25 100

45 85 35 100

55 106 50 125

75 145 70 200

90 175 95 200

110 210 150 250

131 255 185 315

160 290 240 355
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Mærkestrøm
er den strøm, som en elmotor trækker fra nettet, når den er 100 % ladet og ved en given spænding.

Motorskjold
Anbefalet installation af et trefaset motorskjold.

Hovedsikring
Det anbefales, at kompressorer anvender en konventionel type af hovedsikringer med en værdi på mindst 1,5 x motorens mærkestrøm. 
Såkaldte kredsløbsafbrydere er ikke anbefalet. Hvis denne type anvendes, skal sikringsklassen være “C”, men selv denne kan være for 
lidt til at klare motorens startstrøm.

Startstrømmen
er den strøm, som en elmotor bruger, når den starter. Startstrømmen er direkte proportional med elmotorens mærkestrøm. Generelt 
anslås startstrømmen under direkte start til at være ca. 7 gange mærkestrømmen.
 
For en stjerne-trekantstart (Y-D) anslås startstrømmen til at være ca. 2,5 gange mærkestrømmen. Den maksimale startstrøm varer kun en 
brøkdel af et sekund. Derefter falder strømmen til værdien for mærkestrømmen, i takt med at motorens hastighed øges.

Strøm ved kørsel uden belastning
kan som tommelfingerregel beregnes som værende ca. 40 % af mærkestrømmen.
Dette betyder, at motorens effektivitet falder brat, hvis motoren ikke er ved fuld akseleffekt.

Isoleringsklasse
Beskriver elmotorens evne til at modstå temperaturstigninger i viklingerne. De mest almindelige isoleringsklasser er B og F.

B kan modstå temperaturer i viklingerne på +130 °C, mens F man modstå +155 °C.

B og F er designet til en omgivelsestemperatur på +40 °C.

Indkapslingsklasser eller beskyttelsestyper
for en elmotor eller udstyr er angivet med bogstaverne IP efterfulgt af to cifre. Almindelige indkapslingsklasser for motorer og elektrisk 
udstyr er IP23, IP54, IP55 og IP65. Det første tal angiver beskyttelse mod fremmedlegemer, mens det andet tal angiver 
modstandsdygtigheden over for vand.

Beskyttelsesgrad 1. ciffer:   Beskyttelsesgrad 2. ciffer:
2.  Beskyttelse mod faste fremmedlegemer, der er større end 12 mm  3.  Dryptæt
5.  Støvtæt   4.  Sprøjtetæt
6.  Støvtæt  5.  Spuletæt
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KONVERTERINGSFAKTORER
Længde 1 tomme = 0,0254 m 39,3701 tommer
SI-enhed m 1 fod = 0,3048 m 1 m 3,28084 fod

1 yard = 0,9144 m 1,09361 yard
1 mil = 1609,344 m 0,000621371 mil

Areal 1 tomme² = 645,16 mm² 1550 tomme²
SI-enhed m² 1 fod² = 0,092903 m² 1 m² 10,7639 fod²

1 yard² = 0,836127 m² 1,19599 yard²
1 acre = 4046,86 m² 0,247105 x 10-3 acre

Volumen 1 tomme³ = 16,3871 ml 61,0237 tomme³
SI-enhed m³ 1 fod³ = 28,3168 l 1 l 35,3147 x 10-3 fod³

1 yard³ = 0,764555 m³ 1,30795 x 10-3 yard³
1 UK gal = 4,54609 l 0,219969 UK gal
1 US gal = 3,78541 l 0,264172 US gal

Vægt 1 pund = 0,453592 kg 2,20462 pund
SI-enhed kg 1 oz = 28,3495 g 1 kg 35,274 oz

Ton UK = 1016,5 kg 0,984207 x 10-3 ton UK
Ton US = 907,185 kg 1,10231 x 10-3 ton US

Effekt 1 kp = 9,80665 N 0,101972 kp
SI-enhed N 1 lbf = 4,44822 N 1 N 0,224809 lbf
Effektmoment 1 kpm = 9,80665 Nm 0,101972 kpm
SI-enhed Nm 1 lbf ft = 1,35582 Nm 1 Nm 0,737562 lbf ft
Tryk 1 bar = 100 kPa 0,01 bar
SI-enhed Pa 1 kp/cm²(at) = 98,0665 kPa 1 kPa 0,0101972 kp/cm²(at)

1 psi = 6,89476 kPa 0,145038 psi
Energi 1 kWh = 3,6 MJ 0,277778 x 10-3 kWh
SI-enhed J 1 kpm = 9,80665 J 1 kj 101,972 kpm

1 kcal = 4,1868 0,238846 kcal
1 hkh = 2,6478 MJ 0,377673 x 10-3 hkh

Effekt 1 kpm/s = 9,80665 101,972 kpm/s
SI-enhed B 1 kcal/s = 4,1868 kW 1 kW 0,238846 kcal/s

1 kcal/t = 1,163 W 859,845 kcal/t
1 hk = 735,499 W 1,35962 hk
1 hk = 745,7 W 1,34102 hk

Volumengennemstrømning 1 m³/min = 16,6667 l/s 60 m³/min
SI-enhed m³/s 1 cfm = 0,471947 l/s 1 m³/s 2118,88 cfm
Supplerende enheder l/s 1 m³/t = 0,277778 l/s 3600 m³/t
Massefylde 1 pund/fod³ = 16,0185 kg/m³ 0,0624278 pund/fod³
SI-enhed kg/m³ 1 pund/tomme³ = 27679,9 kg/m³ 1 kg/m³ 36,127 x 10-6 pund/tomme³
Specifikation af energi 1 hpmin/m³ = 44,1299 J/l 22,6604 x 10-3 hpmin/m³
SI-enhed J/m³ 1 kWh/m³ = 3600J/l 0,277778 x 10-3 kWh/m³
Supplerende enheder J/l 1 hk/cfm = 1580,05 J/l 1 J/l 0,632891 x 10-3 hk/cfm

1 kWh/ft³ = 127133 J/l 7,86578 x 10-6 kWh/ft³
Temperatur
SI-enhed K 1° C = 1 K 1 K 1° C
Supplerende enheder °C 1° F = 0,555556 K 1,8° F
Absolut nulpunkt 0 K

–273,15° C
–459,67° F

Smeltepunkt for is 273,15 K
0° C
32° F

Rørtilslutninger Tilslutning   6 = 1/8” Tilslutning 25 = 1”
Tilslutning   8 = 1/4” Tilslutning 32 = 1 1/4”
Tilslutning 10 = 3/8” Tilslutning 40 = 1 1/2”
Tilslutning 15 = 1/2” Tilslutning 50 = 2”
Tilslutning 20 = 3/4” Tilslutning 65 = 2 1/2”
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FAQ OM STEMPELKOMPRESSORER
Q:	 Er	det	muligt	at	købe	servicesæt	til	alle	stempler?

A: Ja, fra i år kan der leveres sæt til de fleste af modellerne. Det 
indeholder specialolie til stempler, luftindsugningsfilter, 
oliefilter og pakninger. For at bestille skal du notere 
serienummeret på stemplet og søge på MBP efter det korrekte 
sæt eller kontakte reservedelsrepræsentanten i 
kundecenteret. 

Q:	 Hvad	er	leveringstiden?
A: Den varierer alt efter din geografiske placering. Normalt har 

servicecenteret sæt på lager for de mest solgte kompressorer, 
men nogle af kundecentrene har valgt ikke at have det. For at 
sikre dine salg anbefales det, at du har nogle få stempler på 
lager for at kunne levere hurtigt. Ofte forventer kunder, at du 
har nogle stempler på lager.. 

Q:	 Hvor	kan	jeg	finde	tekniske	dataark	og	
vedligeholdelsesinstruktioner?

A: Alt tilgængeligt materiale findes på MBP-portalen > Marketing 
> Stempler > Model > Instruktionshåndbøger. Her finder du 
også meget salgs- og markedsføringsmateriale, som kan 
hjælpe dig med at øge salget.

Q:	 Er	en	beholder	påkrævet	for	stempelkompressorer?

A: Til de fleste anvendelser skal du bruger en beholder. Årsagen 
til dette er, at det giver en mere jævn gennemstrømning til 
slutanvendelsen, hvilket medfører færre starter og stop for 
stempelkompressoren. Dette betyder mindre slid på 
kompressoren og mindre vedligeholdelse.

Q:	 Er	det	muligt	at	tilpasse	et	automatisk	dræn	under	en	
beholder?	Og	er	det	en	mulighed	for	stempelkompressorer?

A: Dette er en ting, vi anbefaler. For at sikre at beholder og 
kompressorsystemet er effektive, skal luftmodtageren 
tømmes efter hver brug. Dette kan altid gøres manuelt, men 
også med et automatisk dræn, som kan bestilles separat.

Q:	 Er	det	nødvendigt	at	montere	filtre	efter	
stempelkompressoren,	når	man	bruger	et	stempel	med	lav	
fri	luftforsyning?	Og	når	man	ser	i	filterbrochuren,	tilbydes	
der	kun	filtre	fra	1000	l/min?

A: Det er rigtigt, at den mindste maksimale kapacitet for filtre er 
1000 l/min. Det betyder dog ikke noget, om gennemstrøm-
ningen er på 300, 500 eller 700 liter pr. minut, da den eneste 
regulering er maksimumskapaciteten på 1000 l/min. Det er 
dog lige så vigtigt med filtre i en stempelkompressor som i en 
skruekompressor. Du skal fortsat:

 - Fjerne støvpartikler fra trykluften, som potentielt kan 
beskadige slutværktøjerne/udstyret.

 - Fjerne indholdet af olie i trykluften, som potentielt kan 
beskadige slutproduktet.

Q:	 Hvad	er	forskellen	mellem	stemplets	slagvolumen	og	den	
faktiske	luft,	der	leveres?	(tekniske	data	i	brochuren)?

A: Når du læser et salgskatalog for stempler af et vilkårligt 
mærke, er det stemplets slagvolumen, der angives. Dette er 
den mængde luft, der suges ind i kompressoren, før den 
komprimeres. Når luften komprimeres, får du den fri 
luftforsyning. Denne gennemstrømning er altid angivet ved et 
bestemt tryk.

Q:	 Nogle	gange	optræder	udtrykket	professionelle	og	
industrielle	stempler.	Hvad	er	forskellen?

A: Den professionelle serie er stempler, der er direkte drevet 
eller remdrevet, som er rettet mod anvendelser, som kun 
kræver periodevis brug. Den industrielle serie er stempler, 
som fokuserer på mere industrielle anvendelser, som kræver 
perioder med uafbrudt drift.

Q:	 Hvorfor	skal	jeg	sælge	en	stempelkompressor	i	stedet	for	en	
skruekompressor?	Er	der	nogle	generelle	regler?

A: Der findes ikke nogen generelle regler. Dette er noget, du skal 
vurdere i hvert enkelte tilfælde. Der er dog nogle få 
erklæringer, du som forhandler kan følge for at vælge det 
rigtige tilbud til kunden.

  Eksempel:
 - Kører kompressoren 100 % eller kun en gang i mellem? 

Medmindre du bestiller en en industriel 
stempelkompressor, bør en stempelkompressor ikke 
anvendes med en højere udnyttelsesfaktor end 40-60 %, 
mens en skruekompressor kan anvendes ved 100 %.

 - Hvis der er behov for et tryk på over 13 bar, er 
stempelkompressoren et populært produkt.

 - Minimum vedligeholdelse

 - Pålidelig og velafprøvet teknologi

Q:	 Hvad	er	din	generelle	salgsstrategi	for	stempelkompressorer	
i	organisationen?

A: Den skal være bedst i klassen for alle segmenter – fra de 
mindste direkte drevne stempelkompressorer op til 
industrielle enheder af støbejern. Uanset om kunden vil bruge 
stempelkompressoren 5 timer om ugen eller 5 timer om 
dagen, kan vi altid give et tilbud, som er bedst i klassen.
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Q:	 Hvad	er	leveringstiden?
A: Den afhænger af dit kundecenter. Nogle kundecentre har 

valgt at have de mest solgte kompressorer på lager, mens 
andre ikke har. Det anbefales, at du har nogle få 
kompressorer på eget lager for hurtig levering til kundens 
lokalitet.

Q:	 Hvor	stor	er	forskellen	i	de	løbende	omkostninger	til	en	
remdrevet	skruekompressor	og	en	direkte	drevet?

A: Der er en forskel i de løbende omkostninger mellem de to 
teknologier. Den remdrevne enhed er en mindre dyr 
investering, men forbruger i gennemsnit 3 % mere energi. 
Der skal også lægges lidt mere tid til vedligeholdelse, f.eks. 
når remmen skal justeres. Den mest egnede teknologi 
afhænger af kundebehovet.

Q:	 Kræver	skruekompressorer	med	integreret	tørreenhed	en	
separat	strømforsyning?

A: Det afhænger af modellen. For det aktive område fra 30 til 
110 kW kan der bestilles en transformer som ekstraudstyr => 
når dette ekstraudstyr er monteret, er der ikke behov for en 
separat strømforsyning. I fremtidige serier vil det 
sandsynligvis være standardudstyr.

Q:	 Kan	Leadair-styresystemet	køre	med	2	eller	flere	enheder	
med	variabel	hastighed?

A: Ja, du kan kontrollere 2 eller flere kompressorer med 
variabel hastighed ved hjælp af et Leadairstyresystem.

Q:	 Kan	en	skruekompressor	uden	en	styreenhed	(kun	
elektrisk	trykluftstyring)	tilsluttes	til	et	Leadair-
styresystem	(som	slaveenhed)?

A: Ja, det er muligt at tilslutte til en kompressor uden et 
avanceret styresystem. Leadair-styresystemet vil blot give 
signal til kompressorerne, hvornår de skal starte/stoppe.

Q:	 Hvad	er	den	anbefalede	periode	for	eftersyn	af	
skrueelementer?

A: Vi anbefaler kraftigt at gøre det for hver 24.000 timers kørsel. 
Hvis denne grænse overskrides, er der en stor risiko for 
nedbrud, hvilket vil medføre øgede serviceomkostninger 
eller investering i en ny kompressor.

Q:	 Jeg	har	lige	købt	en	direkte	drevet	skruekompressor	med	
indbygget	energigenvinding.	Hvordan	bestemmer	jeg,	
hvilken	gennemstrømning	jeg	skal	have	i	vandkredsløbet	
for	energigenvinding?

A: Det afhænger af de lokale forhold, og hvilken temperatur 
kunden ønsker at have. Følgende vises et diagram, som du 
kan bruges som reference. Det er for en kompressor på hhv. 
30 kW og 37 kW. Disse data kan findes i MBP > Marketing > 
Range > Oil injected screws > din model.

Q:	 Hvilke	certificeringer	leveres	med	kompressoren	fra	
fabrikken?

A: Den medfølgende dokumentation ved levering er de lokale 
certifikater: Eksempelvis CEdokumentationen for Europa og 
UL/cUL, ASME for Nordamerika. Hvis du angler et certifikat 
ved levering, kan du downloade det fra MBP > Aftermarket > 
Service Connect. Notér derefter serienummeret på enheden i 
det åbne felt, og tryk på Search (Søg).

Q:	 Findes	NEMA4	som	mulighed?

A: NEMA4 er en beskyttelsesklasse for et indelukke, som IP55 er 
det for en motor. Fra 2012 vil dette ikke være en mulighed for 
vores skruekompressorer.

Q:	Har	I	oliefri	muligheder	i	sortimentet	for	skruekompressorer?

A: For nogle mærker i Multibrand-organisationen (Multibrand er 
et delt navn for mærkerne, der er opkøbt af Atlas Copco-
gruppen) findes der vandinjicerede kompressorer. Kontakt 
det lokale kundecenter for at få flere oplysninger.

FAQ OM SKRUEKOMPRESSORER
Afkalket vand til 30 kW

T. indløb T. udløb Flow (l/min) ΔP Bar

0 60,0 7,2 0,005

5 58,0 8,0 0,006

10 56,0 9,4 0,007

15 54,0 11,0 0,010

20 52,0 13,5 0,015

25 50,0 17,4 0,025

30 46,5 26,0 0,055

35 44,0 48,0 0,170

40 45,0 90,0 0,566

Afkalket vand til 37 kW

T. indløb T. udløb Flow (l/min) ΔP Bar

0 59,0 9,0 0,007

5 57,0 10,0 0,009

10 55,0 12,0 0,012

15 53,0 14,0 0,017

20 50,0 17,7 0,026

25 47,0 24,0 0,045

30 44,5 39,0 0,117

35 41,0 87,0 0,540
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Q:	 Hvilken	Ampere	skal	sikringen	(A)	have?

A: “Tommelfingerregler”: 

  Ved 575 V, trækker en trefaset motor 1 A pr. hk. 

  Ved 460 V, trækker en trefaset motor 1,27 A pr. hk. 

  Ved 400 V, trækker en trefaset motor 1,5 A pr. hk. 

  Ved 230 V, trækker en trefaset motor 2,5 A pr. hk. 

  Ved 230 V, trækker en enfaset motor 5 A pr. hk. 

  Ved 115 V, trækker en enfaset motor 10 A pr. hk. 
  
  Tallene ovenfor har ikke nogen sikkerhedsmargen. For 

eksempel en 10 hk kompressor = 15 A, standardsikrings-
størrelsen er 16 (A). For at tage højde for udsving anbefaler vi 
en sikring på 20 (A). Kontakt en autoriseret elektriker.

Q:	 Hvor	hurtigt	tjener	en	frekvensstyret	kompressor	sig	ind?

A: Det tager normalt mellem 1-2 år under normale forhold og 
4.000 kørselstimer pr. år. Det er ikke sjældent, at vi ser, at den 
kan tjene sig ind i løbet af et år.

Q:	 Hvad	er	driftsprincippet	for	en	frekvensstyret	kompressor?

A: Den har næsten de samme komponenter som en 
konventionel kompressor, men der er selvfølgelig nogle få 
væsentlige forskelle. En frekvensdrevet kompressor har en 
integreret omformer og ofte et mere avanceret styresystem. 
Omformeren justerer motorhastigheden efter det faktiske 
luftbehov. Dette styres af en sensor, som måler systemtrykket, 
og dette signaleres til styreenheden i kompressoren. 
Styreenheden registrerer trykket og sender et signal til 
omformeren, som regulerer, hvor meget luft kompressoren 
skal producere for at holde det indstillede tryk.

Q:	 Hvorfor	sparer	en	kompressor	af	invertertypen	energi?

A: Det gør den, fordi den ikke producerer mere luft, end der er 
behov for. En konventionel kompressor arbejder inden for et 
trykområde. Når kompressoren når det høje tryk, skifter den 
til ikke-belastet tilstand (motoren kører, men producerer ikke 
luft). Når kompressoren når det lave tryk, begynder den at 
opbygge tryk igen, indtil den når det ikke-belastede tryk igen. 
En inverter-/frekvensdrevet kompressor har mindre ikke-
belastet tid og arbejder mod en indstillet trykværdi. Dette 
betyder, at kompressoren af invertertypen generelt er 30 % 
mere energieffektiv end en konventionel belastet/ikke-
belastet kompressor.

Q:	 Hvorfor	er	det	nødvendigt	med	et	internt	
vandudskillelsesdræn?

A: For det første er det IKKE nødvendigt med et internt 
vandudskillelsesdræn (internt i kompressoren). 
Men det kan have nogle fordele i to tilfælde

  1)   Skruekompressor uden integreret tørreenhed: Ved hjælp 
af et vandudskillelsesdræn fjerner vi noget vand fra 
trykluften, før den leveres til det endelige anvendelsessted 
med et mindre vandindhold.

  2)   Skruekompressor med integreret tørreenhed: Ved at bruge 
det før tørreenheden, fjernes noget af vandet før 
tørreenheden, og dette giver mulighed for at vælge en 
mindre lufttørrer.

Q:	 Er	der	nogen	anbefalinger	vedrørende	ventilation	i	
kompressorrummet?

A: Alle kompressorrum kræver ventilation. Den mindste 
rumventilation kan beregnes ved hjælp af formlen:

  Qv = 1,06 N / T for pakkeenhed
  Qv = (1,06 N + 1.3) / T for fuld funktionsenhed

  Qv = påkrævet køleluftgennemstrømning (m³/s)
  N = akseleffekt i kompressor (kW)
  T = temperaturforøgelse i kompressorrum (normalt 7 °C)

  Hvis kompressoren er styret, er den nødvendige ventilation 
den samme som kompressorens blæserkapacitet. Dette er 
nævnt i instruktionshåndbogen.
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Q:	 Hvad	er	den	maksimale	omgivende	temperatur	og	
indløbstemperatur	for	tørreenhederne?

A: Den maks. omgivelsestemperatur er 45 °C, og den maks. 
arbejdstemperatur er 55 °C. Se tabel A og B på side 39 for at få 
oplysninger om, hvordan du finder den rigtige størrelse 
tørreenhed til de lokale forhold.

Q:	 Hvad	er	tilslutningsstørrelsen	på	udledningsrøret?
A: Du mener kondensdrænet? For alle industrielle tørreenheder 

er dette udløb 10 mm. Den største tørrer med dette udløb har 
en maks. kapacitet på 700 m³/t.

Q:	 Nogle	gange	modtager	jeg	e-mails	fra	mit	kundecenter	
vedrørende	tørrere,	hvor	disse	omtales	som	A3,	A11	og	så	
videre.	Hvad	betyder	denne	betegnelse?

A: Det er en intern betegnelse i produktionsenheden. Som 
kunde er der ikke behov for at lære disse koder at kende, men 
som forhandler vil du af og til støde på disse termer, hvormed 
det kan være godt at kende til dem. Denne “interne 
betegnelse” er også synlig på maskinskiltet bag på tørreren.

Q:	 Hvad	er	“TRYKDUGPUNKT”?
A: Trykdugpunkt – For et givet tryk er det den temperatur, 

hvorved VANDDAMP begynder at kondensere TIL vand i 
flydende form.

Q:	 Hvor	produceres	køletørrerne?
A: De fleste af tørreenhederne produceres i det nordlige Italien 

(Brendola). Norditalien har en lang tradition inden for 
trykluftbranchen, og regionen tilbyder en meget kompetent 
og velkvalificeret arbejdskraft.

Q:	 Hvor	bør	jeg	placere	tørreenheden?	Før	eller	efter	
luftmodtageren,	og	hvor	skal	jeg	placere	filtrene?

A: Den optimale løsning med at opnå en rolig og stabil gennem-
strømning over tørreenheden opnås ved at placere luft-
beholderen før tørreenheden. Filteret skal også placeres før 
tørreenheden, men efter luftbeholderen. Ved at få ren luft ind 
i tørreenheden forlænges dens levetid, og luftkvaliteten 
forbedres. Spørg kunden om anvendelsesområdet, f.eks. er 
instrumentluft klassificeret under ISO-certificeringen. Drøft 
dette med salgsrepræsentanten, hvis du er usikker på, 
hvordan ISO-klasserne er opbygget.

Q:	 Hvornår	og	hvorfor	er	det	nødvendigt	med	en	tørreenhed?

A: Næsten alle anvendelsesområder kræver en tørreenhed. I 
nogle få tilfælde kan du undvære tørreenheden, f.eks. hvis 
luften er i direkte kontakt med vand. Vand har en direkte 
skadende indvirkning på alle typer maskiner, så for at 
beskytte din produktion anbefaler vi kraftigt, at du altid 
tilbyder en tørreenhed til slutkunden og forklarer risici ved 
ikke at have tør og ren luft.

Q:	 Hvad	er	forskellen	mellem	en	køle-	og	adsorptionstørrer?

A: Køletørrere bruger en kølegas for at køle trykluften og fjerner 
derefter kondensvandet fra luften, og med denne teknik kan 
vi nå maks. 3 °C. trykdugpunkt. En absorptionstørrer bruger 
et absorptionmateriale (kaldet tørremiddel) for at fjerne 
(absorbere) fugten fra trykluften. Med denne metode kan vi 
nå et trykdugpunkt < 3 °C (-40 °C eller -70 °C). Dette afhænger 
af, hvilken tørreenhed og funktion kunden vælger. En 
absorptionstørrer skal bruges, når omgivelsestemperaturen 
falder til under NUL °C for at undgå isdannelse i rør og 
tilslutninger.

Q:	 Hvad	er	fordelene	ved	en	integreret	tørreenhed?
A: Miljøpåvirkningen bliver væsentlig mindre, og 

installationsomkostningerne bliver mere 
omkostningseffektive på grund af mindre behov for rør og 
tilslutninger. Én ulempe kan være serviceadgangen, som 
reduceres på grund af integrationen i kompressoren.

Q:	 Findes	der	nogen	styre-	eller	overvågningssystemer	til	
køletørrerne?

A: Tørrerne har KUN en trykdugpunktindikator, kun for at angive 
om trykdugpunktet er inden for området (grøn zone). Der er 
INGEN tilgængelige input- og outputsignaler.

Q:	 Kan	man	få	dugpunktkontrol	som	funktion	til	
tørreenhederne?

A: Til køletørrerne er det ikke en mulighed. Til 
adsorptionstørrere er denne funktion en mulighed for 
mellemsortimentet, som starter ved en maks. 
referencekapacitet på 115 m³/t. For det større sortiment, der 
starter ved 648 m³/t, er dette standard.

Q:	 Hvilke	argumenter	skal	jeg	som	forhandler	bruge	over	for	
kunden	for	at	promovere	mine	tørreenheder?

A: Producenten fremstiller mere end 12.000 tørreenheder om 
året. En god pris og høj kvalitet kombineret med lave 
vedligeholdelsesomkostninger er nogle af de vigtigste 
argumenter. Det kompakte design og det brede 
produktsortiment er andre stærke argumenter. Enkeltheden 
og en god designet placering af servicedelene giver en nem 
og hurtig vedligeholdelse.

FAQ OM TRYKLUFTBEHANDLING
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Q:	 Hvordan	finder	jeg	den	rigtige	størrelse	af	tørreenheden?	
Skal	den	svare	til	kompressorens	maks.	kapacitet?

A: Der er ikke nogen præcis regel at følge. Men nogle af de 
vigtige punkter at overveje er:

  •  Trykdugpunktet (PDP).
  •  Volumen af trykluften (SCFM eller l/min)
  •  Maks. indløbstemperatur til tryklufttørreren (°F eller °C)
  •  Maks. omgivelsestemperatur (°F eller °C)
  •  Maks. tryk af den komprimerede luft (PSIG eller BAR)
  •  Maks. tilladt trykfald i tørreenhed (PSIG eller BAR)
  FAD udgivet i brochurer refererer til REFERENCEFORHOLD:
  •  Arbejdstryk på 7 bar.
  •  Arbejdstemperatur på 35°C
  •  Omgivelsestemperatur på 25°C.
  •  Hvis tørreenheden skal arbejde under andre 

referenceforhold, skal der beregnes ny FAD, som den kan 
behandle ved hjælp af følgende korrektionsfaktorer:

Korrektionsfaktor for forhold, der adskiller sig fra projektet 
k= A x B x C

A
Rumtemperatur (°C)

25 30 35 40 45

0,4 - 7,7 m³/m 1,00 0,92 0,84 0,82 0,74

10 - 70 m³/m 1,00 0,91 0,81 0,72 0,62

B
Driftstemperatur (°C)

30 35 40 45 50 55

0,4 - 7,7 m³/m 1,24 1,00 0,82 0,69 0,58 0,45

10 - 70 m³/m 1,00 1,00 0,82 0,69 0,58 0,49

C
Driftstryk (bar)

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0,4 - 7,7 m³/m 0,90 0,96 1,00 1,03 1,06 1,08 1,10 1,12 1,13 1,15 1,16 1,17

10 - 70 m³/m 0,90 0,97 1,00 1,03 1,05 1,07 1,09 1,11 1,12
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