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Schroefcompressoren

RLR 550-2000 & RLR 10-15-20E V



Worthington Creyssensac’s 
erfgoed
Creyssensac werd opgericht in Nanterre (nabij Parijs), 
Frankrijk in 1934 door Elie Creyssensac en werd snel in 
de auto-industrie bekend voor het ontwikkelen van hoge 
kwaliteit zuigercompressoren. 

In het midden van de jaren zestig, werden 
schroefcompressoren aan het productaanbod toegevoegd, 
terwijl in 1973 de fusie met Worthington plaatsvond. Dit 
breidde de invloed van het bedrijf in de persluchtwereld 
verder uit en versterkte het distributienetwerk. 

Tegenwoordig garanderen haar jarenlange ervaring en 
continue innovatie dat Worthington Creyssensac een 

betrouwbare partner voor haar klanten is.

Gedreven door technologie

Ontworpen door ervaring
Ontdek wat er gebeurt als een passie voor technologie 

wordt gecombineerd met praktische ervaring in de 

industrie. Ontwerpen evolueren naar meer praktische 

installatie en onderhoud, zodat u de vrijheid hebt om 

op uw werk te concentreren. De productseries omvatten 

precies de machine die u nodig hebt, met de juiste 

opties voor uw prestatiebehoeften. Rendement op de 

investering wordt gewaarborgd, terwijl uw ecologische 

voetafdruk verkleint. En, omdat wij dicht bij onze klanten 

blijven, zijn we u één stap voor wanneer uw behoeften 

wijzigen.
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Een productserie die aan al uw eisen voldoet
Met de Rollair serie krijgt u een efficiënte, betrouwbare en complete oplossing die aan een breed 

scala van persluchteisen voldoet.

Altijd compleet
• Beschikbaar van 8 tot 15 kW.
• Elk model heeft een drukbereik van 5,5 en 12,5 

bar.
• Vloer- of tankgemonteerd met of zonder 

geïntegreerde droger. 
 

Altijd duurzaam
• Tot 15% lager energieverbruik. 
• Capaciteit van de compressor 13% hoger in 

vergelijking met vorige serie.
• Lagere energieverliezen dankzij directe 

aandrijving in vergelijking tot riemaandrijving.
• Hoog rendement ventilatormotor.
• Complete serie voldoet aan IE3 normering.

Altijd betrouwbaar
• Grote verscheidenheid aan configuratie; alles-

in-één oplossing voor betrouwbare perslucht.
• Geluidsniveau van 61 dB(A).
• De compressor kan dichtbij de 

persluchtverbruiker worden geïnstalleerd.

Altijd beschikbaar
• Eenvoudig te installeren dankzij klein 

vloeroppervlak.
• Gemakkelijk te onderhouden dankzij de 

verwijderbare panelen.
• Lage onderhoudskosten.

Altijd inventief
• Optioneel grafische besturing Air Control 5.1 

voor meer efficiëntie en communicatie tussen 
compressoren.

• Optionele persluchtfilters om de luchtkwaliteit 
te verbeteren.

• Interne cycloonafscheider om uw droger tegen 
vocht te beschermen.

www.airwco.com
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RLR 550-2000: eenvoud en betrouwbaarheid
De RLR 550-2000 zet een nieuwe standaard voor operationeel vermogen, kwaliteit, 

bedrijfsveiligheid, levensduur en gebruikerscomfort.

Compact ontwerp

Door het aanbieden van best-in-class prestaties en totale betrouwbaarheid, 
beantwoordt de 550-2000 RLR serie uw behoeften voor geavanceerde 
perslucht.

• Toonaangevende vrije luchtstroom.

• Zeer laag energieverbruik en de laagste geluidsemissie in de industrie.

• Uitstekende kwaliteit, droge lucht dankzij de geïntegreerde drogerserie (1).

• Gemakkelijke bewaking en onderhoud dankzij de Infologic/Airlogic² 
controllers (2).

• Op luchtketel gemonteerde oplossing om ruimte te besparen.(3).

• De WSD (4) gecombineerd met een drijvende verliesvrije afvoer maakt de 
verwijdering van condensaat mogelijk zonder verspilling van perslucht, 
met als resultaat aanzienlijke energiebesparingen.
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Verbeterde efficiëntie
• Zeer efficiënt en goed geteste schroefblokken (5) waar u zich helemaal geen 

zorgen over hoeft te maken.

• Minder energieverbruik dankzij IE3 elektromotor klasse F op isolatie, IP55 
bescherming.(6).

• Robuuste en langdurige V-snaaroverbrenging (7) gemakkelijk en snel aan te 
spannen.

• Olieafscheider ontworpen voor minimale drukval en olie-overdracht van minder 
dan 3 ppm (8).

Gebruikerscomfort
• Zeer laag geluidsniveau maakt de installatie van de compressor dicht bij de 

werkplek mogelijk.

• Niveau van koelmedium eenvoudig te controleren via extern peilglas.

• Optimaal onderhoudsgemak mogelijk dankzij gemakkelijk verwijderbare 
panelen.
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RLR 10-20EV: de hoogste normen
Verlaagd energieverbruik voor de meest veeleisende toepassingen, waardoor grote 

energiebesparingen gerealiseerd worden, dit is de RLR 10-20EV.

Verbeterde efficiëntie
• Zeer efficiënte en bewezen 

schroefblokken (1) in combinatie met 
directe aandrijving (2) en de nieuwe 
frequentieregelaar (3) geven tot 20% 
verbetering van energieverbruik en 
capaciteit ten opzichte van vorige 
generatie.

• Lucht-koelmediumafscheider (4) 
ontworpen voor minimale drukval en 
restoliegehalte van minder dan 3 ppm.

Compact ontwerp
• Tankgemonteerde oplossing om ruimte 

te besparen.(5).
• Extra grote geïntegreerde koeldroger 

(6) vereenvoudigt de installatie en 
zorgt voor een hoge kwaliteit perslucht.

• Interne cycloonafscheider (7) 
met verliesvrije afvoer maakt het 
verwijderen van condensaat mogelijk 
zonder verspilling van perslucht.

Gebruikerscomfort
• Zeer laag geluidsniveau maakt de 

installatie van de machine dichtbij 
verbruikers mogelijk.

• Het koelmediumniveau is eenvoudig 
te controleren (8) via een extern 
oliepeilglas.

• Veel onderhoudsgemak dankzij 
gemakkelijk verwijderbare panelen.

• Gemakkelijk te verplaatsen en plaatsen 
dankzij de vorkheftrucksleuven (9) 
(optie).

At your service, also in very harsh 
conditions
• Efficiëntere filtratie.(10).
• Grote koelventilator zorgt voor goede ventilatie 

en koelluchtstroom (11).
• De ruim bemeten verticale koeler (12) 

zorgt voor de optimale koeling om in 
omgevingstemperaturen tot 46°C te werken.
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Gepersonaliseerd voor u
RLR 10-20E en RLR 550-2000 zijn beschikbaar als vloergemonteerd, tankgemonteerd en 

tankgemonteerd met droger. Persluchtketels hebben een capaciteit van 270 of 500 liter. 

Met een groot aantal opties kunt u optimaal gebruikmaken van uw Rollair compressor.

Kwaliteit van de perslucht
Interne cycloonafscheider met automatische afvoer (7) 
verwijdert tot 90% van het vocht uit de perslucht (standaard met drogers).

Lijnfilters voor olie- en stofverwijdering tot 0,1 ppm (optioneel voor plus versies)
Gemakkelijk waterafvoer van de luchtketel dankzij timer afvoer (standaard op de tank 
gemonteerde versies) (12).

Intelligente besturing
Econtrol 4/6 (geïntegreerd) en beschikbaar voor Airlogic2 (zie volgende 
pagina): voor beheer van de compressorruimte, urenegalisatie en verdere 
energiebesparing dankzij de verlaging van de werdruk.

Neem contact op met ons lokale verkooppunt. Zij kunnen u meer informatie 
verstrekken over hoe u met onze opties uw bedrijfsprocessen kunt optimaliseren.
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Persluchtverbruik

Besparingen

Frequentie geregelde kosten
Belast/onbelast kosten

12% investering

3% installatie

8% service

30% energiebesparingen

77% 
energieverbruik

Uw energieverbruik optimaliseren
Energiekosten vertegenwoordigen ongeveer 70% van de totale operationele kosten van uw 

compressor over een periode van 5 jaar. Daarom is het verlagen van de operationele kosten van 

een persluchtsysteem een belangrijk aandachtspunt. Voor de juiste toepassing, kan variabele 

snelheidtechnologie de energierekening van uw compressor tot 30% verlagen.
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Energie-audit
Een optimaal energierendement vraagt om het juiste type compressor. Voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met Worthington Creyssensac. Onze 
sales engineers komen graag bij u langs met een advies voor de perfecte 
persluchtoplossing.

Frequentieregeling vermindert het energieverbruik op de volgende manieren:
• De frequentiegeregelde compressor past de luchttoevoer aan het verbruik aan, waardoor het 

energieverbruik vermindert wanneer het verbruik afneemt. Als het verbruik stabiel is dan garandeert de 
controller van de Air Control een vast ingestelde druk.

• Geen piekstroom vanwege soft start.
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Altijd in controle met Infologic² en Airlogic²

Centrale besturing ECOntrol6
Voor installaties met meerdere compressoren, was een 
cascadesysteem met een brede banddruk de enige manier om de 
te laten werken.

Deze besturingsmethode was kostbaar, omdat een brede banddruk 
nodig was. Bovendien, waren de draaiuren van de compressoren 
niet gesynchroniseerd, waardoor strategisch onderhoud moeilijk 
was. De ECOntrol6 kan dit allemaal voor u beheren.

Kenmerken
• Één drukmeetpunt

• Geminimaliseerde drukband

• Stabiele systeemdruk

• Afstemming van de draaiuren

• Meerdere IVR-toerentalregeling

Infologic² (standaard)

• Pictogramgebaseerde schermactie
• Visualisatie van de LED status.
• Digitale I/O.
• Externe start-stop, belast-onbelast, noodstop.
• Automatisch herstarten na een stroomuitval.
• Service-indicator en storingsbeheer bieden 

uitgebreide berichten vereenvoudigen 
servicediagnose.

• Visualisatie via de webbrowser met behulp van 
een eenvoudige ethernetverbinding.

Airlogic² (optioneel)

De Airlogic² neemt uw besturing naar het 
volgende niveau, door het bieden van extra 
functionaliteit:

• Gebruiksvriendelijke grafische schermen, 
gegevensregistratie en opslag op een 
geheugenkaart.

• Start/stop-timers zijn niet afhankelijk van de 
actie van de operator om energie te besparen, 
maar programmeert de Airlogic² controller om 
het te laten werken zoals uw productie werkt.

• Tijdsplanning van dubbele bandbreedte voor 
werking met verschillende drukbanden die tot 
energiebesparing leidt.
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Technische specificaties

Vaste snelheid

Variabel toerental

Gewicht

Werkdruk Vrije luchttoevoer bij 
referentiecondities Motorvermogen Geluids-

niveau **
Koelluc-

htstroom Gewicht

Model bar m³/uur l/s cfm kW pk dB(A) m³/uur
Gewicht

Extra 
gewicht 
voor 270l

Extra 
gewicht 

voor 500l

Extra 
gewicht 
droger

kg

Rollair 550
A 8 36 10,0 21,2

4 5,5 59 2200 185 60 160 35
B 10 30 8,3 17,7

Rollair 750
A 8 50 13,9 29,5

5,5 7,5 60 2200 195 60 160 35B 10 41,5 11,5 24,5
C 13 30,2 8,4 17,8

Rollair 1000
A 8 70 19,4 41,3

7,5 10 61 2200 215 60 160 35B 10 59,8 16,6 35,3
C 13 47,9 13,3 28,3

Rollair 1500
A 8 102 28,3 60,2

11 15 61 2200 256 60 160 35B 10 86 23,9 50,7
C 13 71,7 19,9 42,3

Rollair 2000
A 8 121,5 33,8 71,7

15 20 62 2800 276 60 160 35B 10 108,6 30,2 64,1
C 13 90,9 25,3 53,6

Min. 
werkdruk:

Max. 
werkdruk Vrije luchttoevoer bij referentiecondities Motorver-

mogen
Geluidsn-

iveau
Koelluc-

htstroom

Model bar psi bar psi

Min
FAD[7bar] Max FAD

kW pk dB(A) m3/uurm3/
uur cfm m3/

uur cfm m3/
uur cfm m3/

uur cfm m3/
uur cfm

7 bar 5 bar 7 bar 9,5 bar 12,5 bar
Rollair 10 V 5,5 80,0 12,5 181,0 16,6 9,6 77,0 44,7 75,0 43,5 64,8 37,6 51,0 29,6 8 10 62 2200
Rollair 15 V 5,5 80,0 12,5 181,0 16,2 9,4 114,0 66,2 111,6 64,8 90,0 52,3 73,8 42,9 11 15 63 2200
Rollair 20EV 5,5 80,0 12,5 181,0 15,8 9,2 140,0 81,3 135,7 78,8 113,8 66,1 85,3 49,5 15 20 64 2200

Model
FM

Extra 
gewicht 
voor 270l

Extra 
gewicht 

voor 500l

Extra 
gewicht 

voor 
droger

kg
Rollair 10 V 257 60 160 35
Rollair 15 V 271 60 160 50
Rollair 20EV 290 60 160 55
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Afmetingen

RLR 550-2000 (mm) RLR 10-15-20 V (mm)

Lengte Breedte Hoogte Lengte Breedte Hoogte

FM 1165 655 1045 1165 662 1045

FM + droger 1585 655 1045 1595 662 1045

TM 270 l 1535 655 1535 1530 662 1531

TM 270 l + droger 1655 655 1550 1595 662 1531

TM 500 l 1935 655 1665 1935 662 1665

TM 500 l + droger 1935 655 1680 1935 662 1665
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NEEM CONTACT OP  MET UW 
WORTHINGTON CREYSSENS AC
VERTEGENWOORDIGER .

GEDREVEN DOOR TECHNOLOGIE  ONTWORPEN DOOR ERVARING

Zorg.
Zorg is waar service om draait: professionele service 
door deskundige mensen, met originele onderdelen 
van hoge kwaliteit.

 
Vertrouwen.
Vertrouwen wordt verdiend door het nakomen van onze 
beloften van betrouwbare, ononderbroken prestaties en 
lange levensduur van de apparatuur. 

Efficiëntie.
De effi ciëntie van de apparatuur wordt door 
regelmatig onderhoud gewaarborgd. De effi ciëntie 
van de serviceverlenende organisatie is hoe originele 
onderdelen en service het verschil maken.


