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L160 – L290 
L160RS – L290RS

Sabit ve değişken devirli

Eksiksiz
Güven & Verim 
Vidalı Kompresörler

Üstün kompresör tasarımı



Güvenilirlik Şartsa
Endüstride kalitesi ve güvenilirliği ile bilinen Compair, 
sürekli olarak geliştirdiği L serisi ile performans ve 
verimin üst sınırlarını zorluyor. Yeni yüksek kapasiteli 
L160 ile L290 arası yağlı vidalı kompresörlerin sabit 
ve değişken devirli (RS) modellerinin dizaynında 
performans ve verim üzerine odaklanılmıştır. Yüksek 
performanslı vida bloğuna ek olarak sunulan, sabit 
ve hız ayarlı radial fan özellikleri ile daha verimli yeni 
L-Serisi, işletme maliyetlerinde düşüş sağlamaktadır.
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Mühendislikte Mükemmeliyet
Kompresör tercihi yapılırken, yatırım maliyetinin 
yanında; kesintisiz, yüksek kaliteli ve düşük maliyetli 
bir havaya ihtiyaç duyulduğu göz ardı edilmemelidir. 
Bir kompresörün kalbi, sıkıştırma işlemini yapan 
vida elementleridir. Bu sebeple Compair, lazer 
teknolojisiyle birleştirilmiş son teknoloji CNC 
motor işleme tezgahları ile kendi dizaynı olan 
vidaları üretmektedir. Elde edilen performans ve 
güvenilirlik ile kompresörün çalışma ömrü boyunca 
işletme maliyetlerinin düşük kalması sağlanmıştır.

Basınç Aralığı 
5 - 13 bar

Kapasite 
6 - 47 m³/min

Motor Gücü 
160 - 250 kW

IE3 MOTOR*

* Opsiyonel IE4

Güvenilirlik Şartsa
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Üstün Verimli Vida Ünitesi
Düşük dönme hızlı, yüksek verimli vida 

üniteleri düşük enerji maliyetinizin garantisidir. 
Buna ilave olarak; arızaya karşı emniyetli şaft 

contası, entegre yağ filtresi ve yağ regülasyon 
valfi ile harici borulama en aza indirgenerek en 

yüksek kalite ve güvenilirliğe ulaşılmıştır. 

Compair yağ enjekteli vidalı kompresörler, 
teknolojideki en son gelişmeler ile 
harmanlanarak yüksek kalitede kesintisiz 
basınçlı hava üretimini garanti eder.

“
”
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Performans İçin Geliştirildi

Geniş yüzeyli soğutma eşanjörü 
Hava ve yağ devrelerinin optimum derecede 
soğutulması, dışarıdaki en serin havayı soğutuculara 
çekerek sağlanır. Yan yana konumlandırılmış 
eşanjörler birbirinden bağımsız ayrı radyal fanlarla 
soğutularak en düşük yağ ve hava sıcaklığına ulaşılır. 
Bu sayede bileşenlerin ömrü uzarken, şartlandırma 
ekipman maliyetleri düşer.

Yüksek performanslı 
ayırıcı(separator) filtre 
İki kademeli filtrasyon, şartlandırma sisteminize en  
yüksek kalitede hava girişi sağlayarak basınç 
tutuşlarını ve işletme giderlerini düşürür. 

Yüksek verimli elektrik motoru 
Yüksek verimli IE3 elektrik motoru standart. 
Opsiyonel IE4 motor.

Termostatik kontrollü radyal fanlar 
Yüksek verimli, güvenilir, sessiz hava ve yağ 
eşanjörü fanları.

Otomatik motor 
yağlayıcı 
Doğru ve sürekli 
rulman yağlaması 
motorun ömrünü 
uzatırken sistemin 
güvenilirliğini ve 
verimini arttırır.  

Viton vitaulic kaplin 
Yüksek kaliteli, sağlam hortum ve boru bağlantıları 
sayesinde kaçakların önüne geçildiğinden 
kompresörünüz temiz kalır ve servis 
kolaylığı sağlanır.

Sıfır Hava Kayıplı Kondens Tahliyesi 
Kondensi atmak için hava eşanjörüne doğrudan 
monte olması yerleşim opsiyonlarında büyük 
esneklik sağlar. 

Tasarım Detayları
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Delcos XL dokunmatik ekranlı 
yenilikçi kompresör kontrolü
Delcos XL yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekranı ile son 
derece kolay, anlaşılır ve kullanıcı dostudur.  Tüm 
fonksiyonlar beş ana menu altında toplanmıştır.  Çoklu dil 
desteğine sahip Delcos XL kumanda sistemi, güvenilir 
çalışma sağlar ve işletme giderlerinizi azaltmanız için 
ihtiyacınız olan  tüm çalışma parametrelerini sürekli 
şekilde izleyerek yatırımınızı korur.

Özellikler ve Fonksiyonlar:

•  Anasayfa – kompresör durumunun anlık görüntülenmesi

•  Gerçek Zamanlı Saat  – kompresörün çalışma/durma 
zamanlarını ayarlama imkanı

•  İkinci Basınç Ayarı

•  Entegre Soğutma ve Kurutucu Kontrolü

•  Hata Geçmişi – Geriye dönük analiz

•  Programlanabilir girişler ile uzaktan kontrol

•  Güç kesintisi sonrasında otomatik çalışma

•  Çoklu kompresör optimizasyonu (Opsiyonel)

•  SD Kart – Çalışma verilerini kaydeder

Dokunun

Trend diagramları

Trend diyagramları ve grafikler şeklinde detaylı sistem 
analizi görüntülenebildiğinden, verimliliği maksimuma 
çıkarmak için çalışma parametreleri istenilen şekilde 
ayarlanabilir.

• Hat / Şebeke Basıncı

• Motor Devri ( Değişken devirli)

• Yükte / Toplam çalışma saati & Ortalama Debi

• Haftalık ortalama hacimsel debi
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Değişken Devirli Kompresörler

CompAir RS aşağıdaki 
avantajları sunar:
L-RS Serisi ürünler, tüm işletme aralığında en 
yüksek verimlilik elde edilecek biçimde 
tasarlanmışlardır.

Geniş debi aralığı   
Yük/boş periyotları olmadan, sürekli ideal 
devirlerde çalışma

Mükemmel bir motor ve 
sürücü tasarımı  
Geniş bir debi aralığında yüksek verimlilik

İşletmenizin hava ihtiyacına 
mükemmel yanıt
CompAir’in sunduğu değişken hızlı kompresörler, 
pek çok fabrika hava sisteminde karşılaşılabilen 
“değişken hava ihtiyacına” verimli ve etkili 
bir şekilde cevap verebilmektedir.

Değişken devir teknolojisi sayesinde yıllık sahip 
olma maliyetleri önemli ölçüde azaltılabilir.

82%

8%

10%

5%

12%

Denenmiş ve test edilmiş invertör 
konsepti 
• Elektrik panosuna entegre edilmiştir

• Değiştirilebilir giriş filtreleri sayesinde tozdan korunur

•  Optimize edilmiş soğutma sistemi sayesinde 
maksimum güvenilirlik sunar

• Yüksek kullanılabilirlik oranı ve uzun hizmet ömrü sunar

Değişken devirli radial fan
Yağ soğutma eşanjörünün radyal fanı opsiyonel olarak 
frekans invertörlü tercih edilebilir. 

• Yağ sıcaklığı regülasyonunu optimize eder 

• Enerji tüketimini azaltır

Bakım ve 
servis 
giderleri

Yatırım

Enerji 
Maliyeti

ENERJİ
 T

A
SA

R
R

U
FU

Tipik sabit 
devirli, yağ 

enjekteli vidalı 
kompresör

CompAir 
değişken devirli 

kompresör up to

35%
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SmartAir Master  Çoklu 
Kompresör Kontrol Sistemi
Kompresörün en yüksek maliyet faktörü onu çalıştırmak 
için gereken enerjiden kaynaklandığı için, enerji yönetimi 
tüm basınçlı hava kullanıcıları açısından çok önemlidir. 
Beş yıllık bir süre boyunca, enerji gideri, toplam sahip 
olma maliyetinin %80'nini oluşturur. Basınçlı hava 
sistemleri tipik olarak, ortak bir dağıtım sistemine hava 
sağlayan birden fazla kompresörden oluşur. Bu 
kompresörlerin toplam kapasitesi genellikle maksimum 
hava ihtiyacından daha büyüktür. 

Münferit kompresör verileri

Hava çekişine bağlı kompresör sıralama özelliğine sahip 
CompAir SmartAir Master, sabit ve değişken hızlı 12 
adete kadar kompresörü ve şartlandırma ekipmanlarını 
eş zamanlı kumanda ederek sistem verimliliğini en üst 
seviyeye çıkarır. Bunun yanında, basınçlı hava yönetim 
sistemi duruşların azalmasına, optimum performansı 
yakalamaya ve görüntülemeye katkıda bulunarak 
işletme üretkenliğini arttırır. 

Grafik ekranı

Karlı Bir Yatırım
•  Sabit ve değişken hızlı 12 adete kadar kompresörü 

verimli ve eş zamanlı kumanda edebilir.

•  Şebeke basıncını olabilecek en düşük aralığa indirerek, 
enerji kayıplarını önler.

•  Kompresörler arasında eş yaşlandırma yaparak çalışma 
sürelerini asgari seviyede tutar ve bakım maliyetlerini 
optimize eder.
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AirPlus

İnvertörlü radyal fan

Frekans invertör aracılığıyla fanın hızını değiştirebilme 
özelliği verimliliği optimize eder. Tüm değişken devirli 
kompresörler standart olarak yağ soğutucusunda 
invertörlü radyal fanlar ile donatılmıştır. Bu özellik, sabit 
devirli kompresörlerde opsiyonel olarak sunulmaktadır.

Sabit yük sıralayıcısı

Basınçlı hava sistemleri tipik olarak, ortak 
bir dağıtım sistemine hava ileten birden çok 
kompresörden oluşur. Opsiyonel sabit yük 
sıralayıcısı modülünün eklenmesi, dört kompresörün 
merkezi olarak kontrol edilmesini sağlar. Isı geri kazanımı videosunu izlemek ve enerji 

tasarrufu hesaplaması için lütfen  
www.compair.com sitesini ziyaret ediniz

İşletmenize değer katın
% 0 geri kazanım

Sıcak Yağ

Sıcak Yağ

Enerji Geri Kazanım Paketi

Soğutucu

Sıcak Su Endüstriyel Proses Isıtma Sıcak Hava 
Üfleme

Yaklaşık %80 Geri Kazanım

Isı Geri Kazanımı

Kompresörün çektiği enerjinin büyük bir kısmının ısıya 
dönüşerek kaybedilmesi ve ek olarak soğutmak için ayrıca 
enerji harcanması ciddi bir kayıptır. Açığa çıkan bu ısı, 
kompresöre entegre yağ-su eşanjörü ile,  işletmede duyulan 
sıcak su ihtiyacını karşılamak için kullanılabilir.

Isı geri kazanımı ile sisteminizi iyileştirin

• Kayda değer masraf düşüşü

• Düşük CO2 emisyonu

• Isıtma yatırımında tasarruf
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X Serisi Siklon Su Separatörleri 

Sıvı kontaminasyonunun basınçlı havadan 
tümüyle giderilmesi için tasarlanmıştır.

Basınçlı Hava Filtresi CF Serisi

Su, toz ve parçacıkların 
giderilmesi için etkili tasarım.

Bekomat Kondensat Tahliye ve Yağ-
Su Ayıştırma Sistemleri

Basınçlı hava kondensatının, basınçlı 
hava kaybı olmaksızın tahliye 
edilebilmesini ve kondensat içindeki 
yağın çevreye zarar vermemesi için 
mevzuatlara uygun olarak 
ayrıştırılmasını sağlar.

Soğutucu Tip Basınçlı Hava 
Kurutucusu

CompAir, enerji tasarruflu ve 
çevre dostu özelliğe sahip 
geniş bir seri soğutucu tip 
basınçlı hava kurutucusu 
gamına sahiptir.

Adsorpsiyonlu Kurutucular

A_XS ve A_TX Serisi

Isı Rejenerasyonlu 
Adsorpsiyonlu Kurutucular

A_TV ve A_RS Serisi.

Azot Jeneratörü

Fabrikadaki mevcut basınçlı 
havadan azot gazı üreten 
jeneratörler maksimum 
verimlilik ve gaz kalitesine 
ulaşmak için dizayn edilmişti

Basınçlı hava saflaştırma
Modern üretim sistem ve süreçleri, her geçen gün daha 
yüksek kalitede havaya gereksinim duymaktadır.En yeni 
teknolojiler ile donatılmış bir CompAir basınçlı hava 
sistemi, kullanım ömrü süresince en düşük maliyetlerle 
enerji tasarruflu bir çözüm sunar.



Yatırımınızı Koruyun
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Garanti güvencesi -  
İçinizin rahat olması için!
CompAir Assure Garantisi ve Servis programları, size 
44.000 saate/6 yıla kadar1) gönül rahatlığıyla ürünü 
kullanabilme güvencesi sunar. Bu, sektörde sunulan en 
uzun süreli garantilerdendir.

Elde edeceğiniz avantajlar:
•   Assure Garantisi, kompresör sahibine tamamen 

ücretsiz olarak sağlanır2)

•  CompAir yetkili hizmet sağlayıcısı sayesinde garantili 
hizmet kalitesi elde edilir

•  Bakım bütçesini ve toplam satınalma maliyetinizi 
doğru şekilde belirleyebilmenizi sağlayacak, garanti 
temelli Assure hizmet sözleşmesi

•  Orijinal CompAir parçaları ve yağlarının kullanılması, 
kompresör ömrü ve veriminin azami düzeye 
çıkarılmasını sağlayacaktır

Kompakt tasarım – kolay montaj
Küçük ayak izi sayesinde, montaj için 
daha az alana ihtiyaç duyulur.

Kolay servis
Kanopilerin tasarımı, servis noktalarına kolayca 
erişilebilmesini sağlar. Kanopilerin yan kapıları menteşelidir 
ve kolayca çıkarılarak tüm servis noktalarına erişilebilir. 
Hareketli parça sayısının daha az olması ise, bakım 
giderlerinin de daha düşük olması demektir.

CompAir Orijinal Yedek Parçaları
Tamamen rahat olabilirsiniz. 

Orijinal CompAir yedek parçaları ve yağları, basınçlı 
hava tesisinin güvenilirlik ve veriminin en yüksek 
standartlarda tutulmasını sağlar. CompAir yedek parçaları 
ve yağları aşağıdaki özellikleriyle rakiplerinden ayrılır:

• En zorlu koşullarda bile uzun hizmet ömrü

• Enerji tasarrufuna katkıda bulunan minimum kayıplar

• Yüksek düzeyde güvenilirlik, tesisin çalışma süresini uzatır

• En katı Kalite Güvence

• Sistemlerine uygun imal edilmiş ürünler
1) Hangisi daha önce gerçekleşirse

2) Şartlara ve Koşullara tabidir



CompAir L Serisi - Teknik Veriler
L160 – L290 Sabit Devirli

L160RS – L290RS Değişken Devirli

Bütün modeller SU SOĞUTMALI versiyonlar olarak da mevcuttur; bunların teknik özellikleri için su soğutmalı ünite 
teknik bilgi sayfalarına bakınız.
1]   Veriler, aşağıdaki koşullarda ISO 1217 4. Basım, Ek C ve E'ye uygun şekilde ölçülmüş ve ifade edilmiştir: 

Hava Giriş Basıncı 1 bar a, Hava Giriş Sıcaklığı 20°C, Nem %0 (Kuru).
2]  ± 3dB tolerans ile ISO 2151’e uygun şekilde, serbest alan koşullarında ölçülmüştür (A).
3]  Veriler ISO 7183 standardını, 7 bar çalışma basıncını, 35°C giriş sıcaklığını ve 25°C ortam sıcaklığını temel almaktadır.
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Kompresör 
Modeli

Nominal 
Basınç

Motor  
Gücü

FAD 1]  Gürültü  
Seviyesi 2]

Ağırlık Ölçüler 
U x G x Y

[bar g] [kW] [m3/dk] [dB(A)] [kg] [mm]

L160

7,5 160 32,04 76 4186 2949 x 2111 x 2193

10 160 28,20 76 4186 2949 x 2111 x 2193

13 160 23,91 76 4186 2949 x 2111 x 2193

L200

7,5 200 39,23 77 4415 2949 x 2111 x 2193

10 200 34,85 77 4415 2949 x 2111 x 2193

13 200 29,38 77 4415 2949 x 2111 x 2193

L250

7,5 250 42,03 78 4625 2949 x 2111 x 2193

10 250 37,01 78 4625 2949 x 2111 x 2193

13 250 32,64 78 4625 2949 x 2111 x 2193

L290

7,5 250 47,10 79 4650 2949 x 2111 x 2193

10 250 41,53 79 4650 2949 x 2111 x 2193

13 250 36,44 79 4650 2949 x 2111 x 2193

Kompresör 
Modeli

Nominal 
Basınç

Motor 
Gücü

FAD 1]  Gürültü Seviyesi 
%70 Yükte 2]

Ağırlık Ölçüler 
U x G x Y

[bar g] [kW] [m3/dk] [dB(A)] [kg] [mm]

L160RS 5 - 13 160 6,54 - 32,33 75 4378 2949 x 2111 x 2193

L200RS 5 - 13 200 5,99 - 39,44 77 4573 2949 x 2111 x 2193

L250RS 5 - 13 250 5,83 - 42,80 78 4669 2949 x 2111 x 2193

L290RS 5 - 13 250 5,87 - 47,02 79 4684 2949 x 2111 x 2193



CompAir basınçlı hava ürün yelpazesi

200 yılın üzerinde mühendislik deneyimine 
sahip olan CompAir markası, tüm uygulamalara 
uygun, son derece güvenilir ve enerji 
etkin kompresörler sunmaktadır.

Bütün kıtalara yayılmış kapsamlı bir CompAir bayi ve 
distribütör ağı ile ileri düzey teknolojimizin doğru 
biçimde desteklenerek güçlendirilmesiyle gerçek 
anlamda yerel olarak, küresel uzmanlık sunabilmekteyiz.

CompAir, dünya çapındaki Gardner Denver operasyonlarının bir parçası olarak, basınçlı hava sistemleri konusunda 
her zaman öncü konumda olmuştur. Günümüzde, pazardaki en enerji etkin ve çevreye etkisi en düşük kompresörleri 
üreterek,müşterilerin sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşabilmelerine veya bu hedefleri aşmalarına yardımcı olmaktadır.

Gelişmiş, Yağ Enjekteli Kompresör
Teknolojisi
•     Vidalı
 >     Sabit ve Değişken Hız
•         Piston
• Seyyar

Yağsız
•         S u Enjeksiyonlu Vidalı
 >     Sabit ve Değişken Hız
• İki Kademeli Vidalı
 >     Sabit ve Değişken Hız
•         Piston
•         Santrifüjlü - Quantima®

• Scroll

Komple Hava Şartlandırma
Ekipmanları
•     Filtre
•      Soğutmalı ve Adsorpsiyonlu Tip 

Basınçlı Hava Kurutucuları
•     Kondensat Yönetimi
•     S ıkıştırma Isısını Kullanan Kurutucular
•     Azot Jeneratörü

Modern Kontrol Sistemleri
•         CompAir DELCOS Kontrolörleri
•         SmartAir Master Sıralayıcı
•                 iConn - Uzaktan Görüntüleme Sistemi

Katma Değerli Hizmetler
•     Profesyonel Hava Denetimi
•     P erformans Raporlama
•     Kaçak Tespiti

Alanında Lider Müşteri Desteği
•         Özel Mühendislik Çözümleri
•         Y erel Hizmet Merkezleri
•         O rijinal CompAir Parçaları ve Yağları

CompAir politikası gereği sürekli olarak
iyileştirme sağlanmakta ve bu nedenle,
özellik ve fiyatların, önceden bildirimde
bulunmaksızın değiştirilme hakkı
tarafımızca saklı tutulmaktadır. Tüm
ürünler, Şirket Satış Koşulları‘na tabidir.

Global uzmanlık - gerçek 
anlamda yerel bir hizmet
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www.compair.com sales@compair.com

CompAir is a brand of Gardner Denver


