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Betrouwbare, schone, droge perslucht

tegen de laagste kosten

In
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d Schone, droge perslucht is met name belangrijk bij

toepassingen waar vocht en vuil corrosie van het systeem,
schade aan persluchtgereedschappen of aantasting van
producten of processen die met de perslucht in aanraking
komen kunnen veroorzaken.
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Betrouwbare, schone, droge perslucht  
Deze betaalbare drogers worden ingezet voor een

breed scala aan toepassingen, in alle takken van de industrie, zoals:

• Chemie en petrochemie.

• Olie en gas.

• Papier en karton.

• Automobiel en autoschadeherstel.

• Metaal en kunststof. 

• Overige productie. 

Ontworpen voor optimale efficiëntie
Meertraps filtratie zorgt ervoor dat de laatse verontreinigingen uit de

perslucht worden verwijderd. De koeldrogers van Ingersoll Rand zorgen

voor schone, droge perslucht, en daarmee voor minder corrosie in het

persluchtleidingnet, minder schade aan persluchtgereedschappen en

minder kans op verontreiniging in het productieproces.  

Total Cost of Ownership
De koeldrogers van Ingersoll Rand bieden de beste combinatie 

van hoge efficiëntie, lage drukval en een compact formaat, 

die zorgt voor een lager energieverbruik, een installatie 

en eenvoudiger onderhoud.

De koeldrogers van Ingersoll Rand zijn voorzien
van diverse ontwerpaspecten die borg staan voor
een constant dauwpunt bij alle belastingniveaus
en voldoen qua continue levering van droge
perslucht aan de industrienormen van ISO 7183.

Corrosie

Aangetaste verflaag
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Een optimale keus

Bedieningspaneel: D12IN-A tot D480IN-A 

• Compleet en multifunctioneel bedieningspaneel.

• Energiespaarstand – schakelt de droger uit bij 

lage belasting.

• Alarm display:

– Hoog en zeer hoog dauwpunt.

– Laag dauwpunt.

– Sensorstoring.

• Ventilatorsnelheid.

• Alarmcontact.

• Onderhoudsintervals.

• Overzicht van de laatste 10 waarschuwingen.

De 'D'-serie koeldrogers - één serie voor alle toepassingen. 

Deze compacte units bieden volledige, betaalbare oplossingen voor een 

breed scala aan industriële toepassingen. Met 35 modellen, met capaciteiten 

van 0,2 tot en met 471,5 m3/min, beschikken wij altijd over een model die 

past bij uw situatie.

Elektronische condensautomaat: D12IN-A tot D480IN-A
De programmeerbare elektronische condensautomaat is volledig 

instelbaar om het luchtverlies tot een minimum te beperken.

•Eenvoudig instelbaar vanaf het bedieningspaneel van de droger 

voor alle mogelijke bedrijfsomstandigheden.

•Bewezen betrouwbaarheid – reeds duizenden in gebruik.

• Inclusief een vuilfilter voor snel onderhoud.
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Bedieningspaneel: D600IN-A tot D950IN-A 
Bevat alle belangrijke functies voor het bedienen en controleren

van de droger:

• Energiespaarstand – schakelt de droger uit 

bij lage belasting.

•Alarmdisplay:

– Dauwpunt – hoge/lage temperatuur.

– Hoge omgevingstemperatuur.

– Storing 'no-loss' condensautomaat.

• Alarmcontact droger. 

• Alarmcontact voor ‘no-loss’ condensautomaat.

• Overzicht van de laatste 10 waarschuwingen.

Bedieningspaneel: D1300IN-A tot D5400IN-A 
Deze serie biedt alle functies die u nodig hebt voor het

bedienen en controleren van de droger:

• Energiespaarstand – schakelt de droger uit bij lage belasting.

•Alarmdisplay:

– Dauwpunt – hoge/lage temperatuur.

– Hoge omgevingstemperatuur.

– Storing 'no-loss' condensautomaat.

• Alarmcontact droger. 

• Alarmcontact voor 'no-loss' condensautomaat.

• Aansluiting voor AAN/UIT op afstand.

• Overzicht van de laatste 50 waarschuwingen.

Electronisch 'no-loss' condensautomaat: 
D600IN-A tot D5400IN-A
De krachtige elektronische 'no-loss' condensautomaat 

elimineert de noodzaak de unit vooraf in te stellen.    

•Door uiterst geavanceerde software in combinatie met een

speciale sensor voor het meten van de aanwezigheid van

condensaat, wordt dit alleen afgevoerd wanneer dat

noodzakelijk is. 

• Continue controle zorgt voor snelle, effectieve afvoer van

condensaat, zonder verlies van perslucht. 
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Geavanceerde microprocessorbesturing:
D4620IN-W tot D22800IN-W en D6600IN-A
tot D13500IN-A

• Dauwpunt – hoge/lage temperatuur.

• Weergave luchtintredetemperatuur.

• Luchtuittredetemperatuur.

•Menu’s met meerdere niveau's die door de gebruiker

kunnen worden geprogrammeerd.

• Potentiaalvrij alarmcontact.

Betrouwbaar ontwerp 
Scrollcompressoren met corrosiebestendige materialen

garanderen een lange levensduur en lage energie- en

onderhoudskosten. Ze bevatten minder bewegende

delen, voor een optimale betrouwbaarheid worden de

belangrijste parameters continu bewaakt en hebben 

een beschermingsklasse IP54.

De optimale investering voor wie behoefte heeft 

aan betrouwbare, schone en droge perslucht bij 

hoge capaciteiten. 

Elke unit is voorzien van geavanceerde

microprocessorbesturing, te bedienen door middel van

menu’s met meerdere niveaus, wachtwoordbeveiliging

en waarschuwingssignalen.   

Drogers met een capaciteit van meer dan 150 m3/min

zijn daarnaast voorzien van software voor zelfdiagnose

en hebben de mogelijkheid bij deelbelasting het

energieverbruik te verlagen.
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Klasse  5 Klasse  4  Nominaal Standaard Luchtaansluitingen Afmetingen Maximale
Model Gewenst Gewenst vermogen elektrische Breedte Lengte Hoogte Gewicht druk

drukdauwpunt < 7º C drukdauwpunt < 3º C voeding
m3/min m3/uur m3/min m3/uur kW V / Ph / Hz inch BSP mm mm mm kg bar(o)

FAD 20ºC FAD 20ºC FAD 20ºC FAD 20ºC

Luchtgekoeld

D12IN-A 0,2 12 0,2 9,6 0,12 230/1/50
3/8" 305 360 402 17 14

D25IN-A 0,4 25 0,3 20,0 0,12 230/1/50
3/8" 305 360 402 23 14

D42IN-A 0,7 42 0,6 33,6 0,18 230/1/50
1/2" 389 431 452 25 14

D54IN-A 0,9 54 0,7 43,2 0,18 230/1/50
1/2" 389 431 452 26 14

D72IN-A 1,2 72 1,0 57,6 0,20 230/1/50
1/2" 389 431 452 26 14

D108IN-A 1,8 108 1,4 86,4 0,41 230/1/50
3/4" 420 515 562 33 14

D144IN-A 2,4 144 1,9 115,2 0,47 230/1/50
3/4" 420 515 562 38 14

D180IN-A 3,0 180 2,4 144,0 0,61 230/1/50
3/4" 420 515 562 43 14

D240IN-A 4,0 240 3,2 192,0 0,68 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 76 14

D300IN-A 5,0 300 4,0 240,0 1,04 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 87 14

D360IN-A 6,0 360 4,8 288,0 1,04 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 87 14

D480IN-A 8,0 480 6,4 384,0 1,40 230/1/50 1 1/2" 500 679 978 110 14

D600IN-A 12,0 720 10,0 600,0 1,85 230/1/50 2" 720 780 1425 120 14

D780IN-A 15,6 936 13,0 780,0 1,98 400/3/50 2" 720 780 1425 130 12

D950IN-A 19,0 1140 15,8 950,0 2,58 400/3/50 2" 720 780 1425 150 12

D1300IN-A 26,0 1560 21,7 1300,0 3,40 400/3/50 3" 784 1388 1585 260 12

D1410IN-A 28,2 1692 23,5 1410,0 3,40 400/3/50 3" 784 1388 1585 270 12

D1890IN-A 37,8 2268 31,5 1890,0 5,30 400/3/50 3" 784 1388 1585 300 12

D2520IN-A 50,4 3024 42,0 2520,0 6,88 400/3/50 DN 100 914 1388 1585 330 12

D3000IN-A 60,0 3600 50,0 3000,0 7,81 400/3/50 DN 125 1500 1510 1570 420 12

D4200IN-A 84,0 5040 70,0 4200,0 11,29 400/3/50 DN 125 1500 1510 1570 520 12

D4800IN-A 96,0 5760 80,0 4800,0 12,91 400/3/50 DN 150 1500 1510 1570 620 12

D5400IN-A 108,0 6480 90,0 5400,0 12,91 400/3/50 DN 150 1500 1510 1570 720 12

D6600IN-A 127,0 7618 102,7 6162,0 9,90 400/3/50 DN 150 910 1940 1447 624 14

D9000IN-A 160,5 9630 130,4 7822,0 11,00 400/3/50 DN 200 930 3000 2079 1077 14

D11400IN-A 204,1 12249 165,9 9952,0 14,35 400/3/50 DN 200 930 3000 2079 1102 14

D13500IN-A 261,5 15692 212,9 12772,0 19,84 400/3/50 DN 250 1150 3390 2210 1850 12

Watergekoeld

D4620IN-W 81,8 4909 65,8 3948,0 5,23 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 560 14

D5400IN-W 104,7 6282 84,1 5045,0 6,76 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 526 14

D6600IN-W 133,6 8015 105,7 6343,0 9,00 400/3/50 DN 150 910 1940 1310 659 14

D9000IN-W 163,8 9825 131,6 7897,0 10,47 400/3/50 DN 200 930 3000 1927 1055 14

D11400IN-W 209,8 12588 168,5 10113,0 14,23 400/3/50 DN 200 930 3000 1927 1065 14

D13500IN-W 267,6 16055 214,6 12876,0 19,40 400/3/50 DN 250 2975 1165 1980 1730 12

D18000IN-W 372,1 22326 300,3 18017,0 23,70 400/3/50 DN 300 3575 1315 2230 2750 12

D22800IN-W 471,5 28291 380,0 22802,0 31,54 400/3/50 DN 300 3575 1315 2230 2785 12

Opmerkingen:

1) De gegevens zijn gebaseerd op de volgende omstandigheden: lucht FAD 20°C/1 bar a, druk 7 bar(o), omgevingstemperatuur 25°C, luchtintredetemperatuur 35°C,

waterintredetemperatuur = 30°C, opgegeven drukdauwpunt volgens ISO 8573-1:2001 standaarden.

Maximale inlaattemperatuur Maximale omgevingstemperatuur
D12IN-A tot D5400IN-A 60 °C D12IN-A tot D950IN-A 50 °C

D6600IN-A tot D13500IN-A 65 °C D1300IN-A tot D13500IN-A 46 °C

D4620IN-W tot D22800IN-W 65 °C D4620IN-W tot D22800IN-W 46 °C

Wateraansluitingen BSP (inches)
D4620IN-W tot D6600IN-W 1 1/2"

D9000IN-W tot D22800IN-W 2"

Als de D13500IN-W, D18000IN-W & D22800IN-W zijn uitgerust met het optionele Pressostatic-ventiel, dan wordt de waterinlaataansluiting gewijzigd in twee 1 1/2" 

BSP-aansluitingen.       

Technische specificaties  



Kenmerken

ISO 8573-1:2001 Kwaliteitsklassen voor perslucht

Kwaliteitsklasse Vaste deeltjes - maximum aantal deeltjes per m3

Vocht - Olie en oliedamp
Drukdauwpunt (°C) mg/m3

0.1-0.5 micron 0.5-1 micron 1-5 micron

0 Zoals gespecificeerd door de gebruiker of fabrikant en beter dan klasse 1 

1 100 1 0 -70ºC 0,01

2 100.000 1000 10 -40ºC 0,1

3 niet gespecificeerd 10.000 500 -20ºC 1

4 niet gespecificeerd niet gespecificeerd 1.000 3ºC      5

5 niet gespecificeerd niet gespecificeerd 20.000 7ºC niet gespecificeerd

6 niet gespecificeerd niet gespecificeerd niet gespecificeerd 10ºC niet gespecificeerd

Kenmerken Luchtgekoeld Watergekoeld
D12IN-A D240IN-A D600IN-A D1300IN-A D6600IN-A D4620IN-W D13500IN-W

tot tot tot tot tot D13500IN-A tot tot
D180IN-A D480IN-A D950IN-A D5400IN-A D11400IN-A D11400IN-W D22800IN-W

Dauwpuntindicatie ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aan/Uit-schakelaar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Alarmcontact ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Bediening op afstand ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Energiespaarstand ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Aansluiting voor AAN/UIT 
op afstand ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Hogedrukschakelaar ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Ventilator met variabele snelheid ✓ ✓

Ventilatordrukschakelaar ✓ ✓ ✓ ✓

Overzicht van de laatste 
10 waarschuwingen ✓ ✓ ✓

Overzicht van de laatste 
50 waarschuwingen ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

"Hot Gas-By-pass" klep ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elektronische 'no-loss' 
condensautomaat ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

Elektronische condensautomaat ✓ ✓

Geïntegreerd voorfilter ✓ ✓
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•Zal perslucht van mindere kwaliteit negatieve

gevolgen hebben voor mijn productiviteit,

kostenbesparingen en productkwaliteit?

•Welke interne en externe omgevingsomstandigheden

hebben gevolgen voor de kwaliteit van de perslucht

die door mijn systeem wordt geproduceerd?

Om te bepalen welke klasse u nodig hebt, kunt u

zichzelf de volgende eenvoudige vragen stellen:

•Heeft de kwaliteit van de perslucht invloed 

op mijn productieproces en de kwaliteit van

mijn eindproducten?

Het behoud van de persluchtkwaliteit is zo belangrijk dat de International Standards Organisation (ISO) zes verschillende

luchtkwaliteitsklassen heeft vastgesteld, zoals gedefinieerd in ISO 8573-1:2001.



Energie en milieu

De energiespaarstand schakelt de droger uit bij lage belasting.  De D12IN-A tot D950IN-A

zijn ontworpen voor een omgevingstemperatuur van 50°C. De grotere drogers zijn

ontworpen voor een omgevingstemperatuur van 46°C – hetgeen deze units geschikt

maakt voor talloze toepassingen.

Milieuvriendelijk koelmiddel

D12IN-A tot D480IN-A R134A

D600IN-A tot D5400IN-A R507

D6600IN-A tot D13500IN-A R407C

D4620IN-W tot D22800IN-W R407C

Ingersoll Rand biedt producten en oplossingen waarmee bedrijven over de hele wereld

hun energieverbruik en - kosten kunnen verminderen en schadelijke milieuemissies

kunnen voorkomen. Van luchtcompressoren met een lager energieverbruik tot elektrische

golfkarretjes met bijna geen emissie, Ingersoll Rand verschaft de kennis, ervaring en

oplossingen om onze klanten te helpen bij het bereiken van hun milieudoelstellingen.
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Wereldwijd bereik, plaatselijke service

Ingersoll Rand beschikt over kantoren, magazijnen 

en customer centers over de hele wereld.

Ingersoll Rand concentreert zich op het bieden van 

innovatie voor het verhogen van uw productiviteit en

winstgevendheid. Van Ingersoll Rand mag u meer verwachten. 

Wij zijn de aanbieder van al uw oplossingen.
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Ingersoll Rand levert producten en diensten, rechtstreeks 

en via distributeurs, aan klanten in bijna 200 landen.



UltraCare

Perslucht filtratie   

De nieuwe generatie van Ingersoll Rand persluchtfilters is 

voorzien van onze nieuwe Element Replacement Indicator (ERI). 

Een verhelderende benadering die echte, meetbare voordelen 

biedt voor u, voor uw bedrijf en voor het milieu. 

Het gebruik van filters van Ingersoll Rand resulteert in een laagst

mogelijk drukverlies over uw persluchtconditionering. Een geplande

elementen wissel zorgt ervoor dat de kosten, gepaard gaande met

drukverlies, tot een minimum beperkt blijven.

Een willekeurige elementen wissel kost meer en kan gevolgen 

hebben voor uw productiviteit.

(Zie onze persluchtfilterbrochure voor meer informatie.)

Helpt u een gezond bedrijf te behouden

Tijdens de levensduur van een persluchtsysteem

kan (en zal) er veel gebeuren. Door de steeds

hogere eisen die worden gesteld op het gebied 

van de beschikbaarheid van de apparatuur, is 

het terugdringen van productieverlies als gevolg

van onvoorzien onderhoud en stilstand van

levensbelang. Daarom bieden we UltraCare. 

Een toegankelijke, flexibele

onderhoudsovereenkomst, gebaseerd op het

verrichten van gepland onderhoud door Ingersoll

Rand, wat een hogere betrouwbaarheid van het

systeem en lagere energiekosten garandeert.

UltraCare voorkomt ongeplande stilstand en

kostbare reparaties.

Mits een voorfilter van Ingersoll Rand is

geïnstalleerd, hoeft u zich 5 jaar lang absoluut 

geen zorgen te maken over de droger.

Alles inbegrepen!
• Onbeperkt aantal

bedrijfsuren.

• Absolute gemoedsrust.

(Zie de UltraCare-brochure

voor meer informatie.)
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Ingersoll Rand compressoren zijn niet ontworpen, of goedgekeurd voor ademluchttoepassingen. Ingersoll Rand accepteert geen verantwoordelijkheid of

aansprakelijkheid voor compressoren gebruikt in ademluchttoepassingen.

Niets in deze brochure is bedoeld ter verlenging van de garantie of aanvulling op de uitvoering uitdrukkelijk of niet uitdrukkelijk, met betrekking tot het hierin

beschreven product. Deze garanties of voorschriften bij producten zijn in overeenkomst met de verkoopvoorwaarden van Ingersoll Rand voor deze producten, 

die op verzoek verkrijgbaar zijn.

Ingersoll Rand voert een beleid van constante productontwikkeling. Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder voorbehoud

gemodificeerd worden.

Gedrukt in het VK.  Februari 2009 © 2009 Ingersoll-Rand Company Limited   CPN 23292501

Ingersoll Rand Industrial Technologies levert aan de markt producten, diensten en oplossingen die efficiënter met

de hiervoor benodigde energie omgaan waardoor productiviteit en processen sterk verbeteren. Het innovatieve

productprogramma strekt zich uit van complete persluchtsystemen, gereedschappen , pompen, logistieke 

systemen betreffende vloeistoffen van divers materiaal en milieuvriendelijke microturbines. We verhogen ook  

de productiviteit middels oplossingen gecreërd door Club Car, wereldmarktleider in golf- en utiliy voertuigen 

voor zowel de zakelijke alsmede de particuliere markt.

air.ingersollrand.com

Member of Pneurop


