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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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Baanbrekende energie-efficiëntie
Continue investering in productontwikkeling heeft geleid tot onze meest innovatieve en 

energiezuinige compressor tot nu toe. Een gloednieuwe en baanbrekende aandrijving in 

combinatie met onze Imperium frequentieregelaar heeft energie-efficiëntie naar het volgende 

niveau getild, wat energiebesparingen tot 45% oplevert. Ontworpen met de klant in gedachten, 

biedt de Rollair V PM serie:

Hoogwaardige prestaties tegen 
minimale energiekosten
•	 Nieuwe	generatie	intern	ontworpen	

schroefelement, die meer perslucht levert 
voor minder energie.

•	 IE4	Super	Premium	Efficiency	motor,	
wat resulteert in aanzienlijke 
energiebesparingen.

•	 Geïntegreerde	directe	overbrenging	voor	
minimale verliezen.

•	 Imperium	frequentieregeling	technologie,	
wat directe besparingen oplevert ten 
opzichte van traditionele compressoren 
met vast toerental.

Onze nieuwste innovaties in één 
pakket
•	 Intern	ontworpen	Interior	Permanent	

Magnet (iPM)-motor met innovatieve 
oliekoelingstechnologie voor optimale 
koeling onder alle omstandigheden.

•	 Intern	ontworpen	Imperium	
frequentieregelaar,	op	maat	gemaakt	voor	
toepassingen met schroefcompressoren.

•	 Intern	ontworpen	grafische	controller	met	
touchscreen voor gebruiksvriendelijke 
bediening.

Betrouwbare productiviteit
•	 Onderhoudsvrije	onderdelen	zorgen	

voor hogere beschikbaarheid en hogere 
productiviteit.

•	 Verbruiksonderdelen	met	lange	levensduur	
garanderen optimale betrouwbaarheid en 
lage totale eigendomskosten (TCO).

•	 Verpakt	in	een	beproefde	omkasting	met	al	
duizenden installaties wereldwijd.

www.worthington-creyssensac.com
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10 redenen om Rollair V PM te kiezen
Het Rollair V PM assortiment is het resultaat van gerichte investeringen in R&D en intern 

ontwikkelde essentiële onderdelen. Door het maximaliseren van de prestaties, energie-

efficiëntie en betrouwbaarheid van elk afzonderlijk onderdeel, is het eindresultaat onze 

meest innovatieve compressor tot nu. 

1. Interior Permanent Magnet 
(iPM)-motor

•	 IE4	Super	Premium	Efficiency.
•	 Oliegekoeld,	optimale	koeling	bij	alle	

snelheden.
•	 IP66,	hoogst	mogelijke	bescherming	tegen	

binnendringen van stof.
•	 Intern	ontworpen.

5. Imperium frequentieregelaar
•	 Robuust	industrieel	ontwerp	met	IP5X-bescherming.
•	 Op	maat	gemaakt	voor	toepassingen	met	

schroefcompressoren.
•	 Intern	ontworpen.

2. Nieuwe generatie schroefelementen
•	 Superieure	prestaties	en	efficiëntie.
•	 Verbeterd	rotorprofiel,	verminderde	drukverliezen.
•	 Intern	ontworpen	en	geproduceerd	in	België.

3. Geïntegreerde directe aandrijving
•	 Koppelingsvrij	ontwerp,	minimale	transmissieverliezen.
•	 Onderhoudsvrij	voor	lage	totale	eigendomskosten	(TCO).

4. Slimme inlaatklep
•	 Optimalisatie	van	de	inlaatstroom	naar	het	schroefelement.
•	 Onderhoudsvrije,	lage	totale	eigendomskosten	(TCO).
•	 Intern	ontworpen.

6. Airlogic2 T touchscreen controller
•	 Eenvoudig	te	gebruiken	full-color	grafisch	scherm	met	touchscreen.
•	 Geïntegreerde	connectiviteit	helpt	bij	het	optimaliseren	en	besparen	van	

energie.
•	 Intern	ontworpen.
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7. Solide inlaat met radiale ventilator
•	 Klein	installatie-oppervlak,	de	eenheid	kan	tegen	een	muur	

worden geplaatst.
•	 Filtermatten	filtreren	binnenkomende	lucht	vooraf,	zorgen	

daardoor voor een superieure luchtkwaliteit.
•	 Zeer	efficiënte	radiale	ventilator	met	laag	geluidsniveau	als	

standaard.

9. Kwaliteitsfiltratie
•	 Beschermen	van	interne	onderdelen	en	

verlengen van levensduur.
•	 Zware	lucht/olie/-afscheiderfilters	

met lange levensduur voor lage totale 
eigendomskosten (TCO).

8. Olieafscheidervat
•	 Geïntegreerde	minimale	drukventiel	(MPV)	

elimineert het risico van lekkage.
•	 Lange	levensduur	dankzij	gietijzeren	

delen.
•	 Ontworpen	voor	optimale	olieafscheiding	

en lage olieoverdracht.

10. Afzonderlijke koelers
•	 Afzonderlijke	olie-	en	luchtkoeler	

voor hoge kwaliteit koeling en lange 
levensduur van de koelers.

•	 Glijrails	voor	gemakkelijke	en	veilige	
verwijdering.

•	 Gemakkelijke	toegang	voor	het	reinigen.
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12%
investering

77% 
energieverbruik

3%
installatie

8% 
service

45% 
energie-
besparingen

energiekosten

TijdLuchtverbruik
Vaste	snelheidtechnologyie
Variabele	snelheidtechnologie
ROLLAIR	60_100E	V	PM

Een grote stap in energie-efficiëntie

Waarom energie-efficiëntie?
Energiekosten	vertegenwoordigen	ongeveer	70%	van	de	totale	operationele	kosten	van	uw	compressor	over	
een	periode	van	5	jaar.	Daarom	moet	het	verlagen	van	het	energieverbruik	van	uw	persluchtinstallatie	een	
belangrijk aandachtspunt zijn om de laagste eigendomskosten te garanderen.

Waarom compressoren met frequentieregeling?
Omdat	een	meerderheid	van	de	klanten	variabele	persluchteisen	hebben,	blijken	frequentiegeregelde	
compressoren superieur te zijn aan compressoren met een vast toerental wanneer het gaat om het verlagen 
van de energiekosten. Door de luchttoevoer af te stemmen op het luchtverbruik, worden nullastverliezen 
vermeden	en	de	energiekosten	gemiddeld	met	30%	verlaagd.

Waarom investeren in Rollair V PM?
In	het	Rollair	V	PM	assortiment	hebben	we	onze	Imperium	frequentieregeling	gecombineerd	met	onze	nieuwe	
en	uiterst	efficiënte	aandrijving	met	iPM-motortechnologie	en	de	energie-efficiëntie	van	compressoren	met	
variabele	snelheden	naar	een	nieuw	niveau	geëvolueerd,	wat	heeft	geleid	tot	een	energiebesparing	van	
maximaal	45%.

Hoeveel energie zou u in uw bestaande 
compressorinstallatie kunnen besparen?
Neem contact met ons op voor een energie-audit. We meten het 
luchtverbruik en energieverbruik van uw bestaande installatie 
en genereren aan het eind een gedetailleerd rapport. Op basis 
van uw specifieke situatie kunnen we simuleren en laten zien 
hoeveel	uw	energiekosten	zouden	dalen	met	een	Rollair	V	PM.	Als	
u	besluit	te	investeren	in	een	Rollair	V	PM,	kunt	u	een	typische	
terugverdientijd van 1-2 jaar verwachten.
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Revolutionaire aandrijftechnologie

Energieterugwinning
Bij	het	comprimeren	van	lucht	vindt	
warmteontwikkeling plaats. De overtollige 
warmte kan worden opgevangen door een 
warmteterugwinningsysteem en naar andere 
toepassingen worden geleid. Daarmee bespaart 
u energie en kosten. De warmtewisselaar wordt 
opgenomen in het koelmiddelcircuit en zal met 
een constante flow of constante temperatuur het 
tegengestelde watercircuit opwarmen. Wanneer 
er onvoldoende warmte wordt afgenomen, zal het 
koelmiddel automatisch via de koeler en ventilator 
gekoeld worden.

75% van de warmte 
kan worden 
teruggewonnen via 
warmteterugwinning

100% Totaal elektrisch 
energieverbruik

Verbeterde energie-efficiëntie bespaart u geld
•		 Intern	ontworpen	iPM-motor	(1)	met	IE4	Super	Premium	Efficiency
•		 Nieuwe	generatie	intern	ontworpen	schroefelementen	(2),	met	verbeterde	efficiëntie
•		 Geïntegreerde	directe	aandrijving	(3)	voor	minimale	verliezen.
•		 Slimme	inlaatklep	(5)	optimaliseert	de	inlaatstroom	en	verbetert	de	efficiëntie

Verhoogde betrouwbaarheid verlengt de levensduur
•		 iPM-motor	(1)	met	IP66-classificatie,	premium	bescherming	tegen	binnendringen	van	stof	en	water
•		 Wereldwijd	befaamde	schroefelementen	(2),	bewezen	in	duizenden	installaties.
•		 Optimale	koeling	bij	alle	snelheden	en	omstandigheden	dankzij	oliekoelprincipe	(4)	van	de	iPM-motor	(1).

Onderhoudsvrij ontwerp minimaliseert uitvaltijd en verbetert uw productiviteit
•		 Geen	(na)smering	van	de	motorlager	(1)	nodig.
•		 Koppelingsvrij	ontwerp	met	directe	aandrijving	(3),	geen	onderhoud	nodig.
•		 Slimme	inlaatklep	(5),	geen	onderhoud	nodig.
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Airlogic2 T touchscreen controller
De	nieuwe	Airlogic²	T-controller	is	echt	state-of-the-
art en maximaliseert de gebruiksvriendelijkheid, 
efficiëntie	en	betrouwbaarheid.	Met	een	
groot 4,3" full-color touchscreen-display en 
30+	talen,	is	een	vlotte	bediening	binnen	
handbereik.	De	geïntegreerde	connectiviteit	met	
bewakingsmogelijkheden op afstand geeft volledig 
inzicht in uw persluchtnetwerk en helpt u bij het 
optimaliseren en besparen van energie.

Centrale besturingtechnologie
Voor	installaties	met	meerdere	compressoren,	was	een	kostbaar	cascadesysteem	met	een	brede	drukband	
de	enige	manier	om	te	werken.	Bovendien,	waren	de	draaiuren	van	de	compressoren	niet	gesynchroniseerd,	
waardoor	strategisch	onderhoud	moeilijk	was.	Installeer	de	ECOntrol6	of	de	geïntegreerde	compressorbesturing	
(met licentie) en verkrijg eenvoudige, centrale besturing om de systeemdruk en het energieverbruik in 
installaties	van	maximaal	6	compressoren	te	verminderen.	

Besturingsfuncties
•	 Eén	drukmeetpunt.
•	 Geminimaliseerde	drukband.
•	 Stabiele	systeemdruk.
•	 Afstemming	van	de	draaiuren.
•	 Meerdere	IVR-toerentalregeling.
•	 Duidelijke	en	visuele	grafische	weergave.
•	 Online	bewaking	en	besturing	mogelijk.

Besturings- en bewakingsfuncties:
•	 Waarschuwingsindicaties.
•	 Grafische	indicatie	van	het	serviceplan.
•	 Geïntegreerde	ECO6i	beschikbaar	als	optie	voor	centrale	besturing	voor	maximaal	6	compressoren	die	het	

energieverbruik beperken en de bedrijfsuren over uw hele systeem gelijk verdeelt.
•	 Online	visualisatie	van	de	bedrijfsomstandigheden.

Icons
Connectiviteit	is	de	toekomst.	De	Rollair	60-100E	V	PM	
komt volledig voorbereid en biedt u de mogelijkheid te 
profiteren	van	alle	voordelen	van	ICONS:
•	 Bewaking	op	afstand	die	helpt	u	bij	het	

optimaliseren van uw persluchtsysteem en besparen 
van energie.

•	 Tijdig	onderhoud	dat	kosten	optimaliseert	en	zorgt	
voor een langere levensduur van de machine.

•	 Potentiële	problemen	worden	herkend	voordat	ze	
een	bedreiging	kunnen	vormen	voor	de	continuïteit	
van uw productie.
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Combineer Rollair V PM met stroomafwaartse 
hulpmiddelen 

Filters

Lucht-ontvanger

aiRnet

Rollair 75 
V PM + 
integrated 
dryer

olie-
waterafscheider

Upgrade uw Rollair V PM met ingebouwde opties
Persluchtkwaliteit
•	 Interne	waterafscheider	-	vermindert	tot	90%	van	de	

condens in de perslucht.
•	 Automatische	afvoer	-	garandeert	geen	luchtverlies	

tijdens het verwijderen van condensaat (alleen in 
combinatie met interne waterafscheider).

•	 Tropische	thermostaatklep	-	voor	gebruik	in	vochtige	en	
warme omstandigheden.

•	 Hoogrenderende	voorfiltratiepaneel	van	luchtinname	-	
voorkomt het binnentreden van stof in het compressie-
element, waardoor de interne onderdelen worden 
beschermd en de levensduur van de compressor wordt 
verlengd.

•	 Geïntegreerde	koeldroger	-	verwijdert	watercondensaat	
uit de perslucht, waardoor het risico op 
productbesmetting in uw toepassing tot een minimum 
wordt beperkt.

Energiebesparing
•	 Geïntegreerde	energieterugwinning	-	wint	tot	75%	

van de warmte-energie terug gevormd tijdens het 
compressieproces, die kan worden gebruikt voor het 
verwarmen van water voor ketels, douches etc.

•	 ECO6i	-	geïntegreerde	meervoudige	
compressorbesturing	voor	maximaal	6	compressoren	
vermindert systeemdruk en energieverbruik.

Veiligheid
•	 Afsluitklep	van	water	buiten	de	omkasting	-	voor	

watergekoelde machines.
•	 Olievoorverwarmer	-	garandeert	een	bepaalde	

olietemperatuur in het oliereservoir om condensatie te 
voorkomen.

Lijnfilters
Zuiver	de	perslucht	door	olie-/stofverontreinigingen	
te verwijderen, wat resulteert in een hogere 
eindproductkwaliteit en een verhoging van uw 
algehele productiviteit

Persluchtketel
Bufferopslag	voor	perslucht.	Helpt	bij	
condensaatscheiding,	drukstabilisatie	en	efficiëntere	
werking van de compressor.

Olie-waterafscheider
Vangt	de	olie	op	in	compressorcondensaat	zodat	
deze op een veilige en milieuvriendelijke manier kan 
worden afgevoerd.

AIRnet
Snel	te	installeren,	betrouwbaar	leidingsysteem,	
ontworpen voor persluchttoepassingen, met de 
laagste totale eigendomskosten (TCO).
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Verbeterde luchtkwaliteit
Veel	mensen	realiseren	zich	niet	dat	de	operationele	omgeving	een	grote	invloed	op	de	luchtkwaliteit	bij	de	
uitgang	van	de	compressor	kan	hebben.	Zelfs	in	een	speciale	compressorruimte	kan	de	inlaatlucht	deeltjes	of	
vocht bevatten, die een negatieve invloed op de productie kan hebben.

Rollair	60-100E	V	PM	compressoren	worden	geleverd	 
met	een	optionele	geïntegreerde	droger,	 
die aanzienlijke voordelen ten opzichte  
van	een	zelfstandige	droger	biedt:

SCOPE XT
Hoe	haalt	u	het	meeste	uit	uw	compressor	op	de	meest	kosteneffectieve	manier?	Het	eenvoudige	antwoord	is:	
SCOPE	XT,	het	serviceplan	dat	uw	leven	gemakkelijk	maakt,	zorgt	ervoor	dat	uw	compressor	energiezuinig	blijft	
werken	en	dat	storingen	worden	voorkomen.	Als	u	net	een	nieuwe	machine	hebt	gekocht,	biedt	SCOPE	XT	een	
verlengde	garantie	tot	5	jaar.	U	hoeft	zich	geen	zorgen	te	maken	over	onverwachte	reparatiekosten:	het	maakt	
allemaal deel uit van het plan!

Bespaar energie
Originele onderdelen worden op tijd 
vervangen,	voor	optimale	efficiëntie	en	
lagere	energiekosten.	Voor	de	gehele	
periode tussen servicebezoeken.

Één bestelling
In plaats van elk afzonderlijk onderdeel 
en elke afzonderlijke service te bestellen 
en te betalen, is één bestelling alles wat 
u nodig hebt.

Beheren budget
SCOPE	XT	biedt	volledige	transparantie,	
aangezien de kosten worden vastgesteld 
voor de duur van de overeenkomst.

Flexibiliteit bovenaan
U	kunt	zelf	bepalen	hoe	lang	u	de	
overeenkomst wilt laten lopen en u kunt 
het annuleren met één opzegging.

"SCOPE-klanten hebben gemiddeld twee weken extra werking per 
jaar vanwege de verhoogde beschikbaarheid van de machine!"

•	 Verwijdering	van	condens	aan	
de bron waardoor corrosie 
van de pijpleidingen wordt 
geminimaliseerd.

•	 Verminderd	vloeroppervlak,	tot	
1/3	van	een	zelfstandige	droger.

•	 Intelligente	besturing	van	de	
droger,	bestuurd	door	de	Airlogic²	
T.

•	 Eenmalig	servicebezoek,	lagere	
onderhoudskosten.

•	 Geen	installatiekosten.
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Technische gegevens

Afmetingen

Werkdruk Min. vrije lucht-
levering (7 bar) * Max. vrije luchtlevering

Model bar 7 7 7 7 7 7 9.5 9.5 9.5 12.5 12.5 12.5
m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm m³/h l/s cfm

Rollair 60 V PM 4-13 108 30 64 547 152 322 486 135 286 407 113 239
Rollair 75 V PM 4-13 104 29 61 662 184 390 587 163 345 493 137 290
Rollair 100E V PM 4-13 101 28 59 792 220 466 698 194 411 590 164 347

Motorvermogen Geluidsniveau
** Koelluchtcapaciteit Gewicht Diameter 

persluchtuitgang

Model kW pk dB(A) m³/h
V VT

"
kg

Rollair 60 V PM 45 60 69 6660 860 1060 1"1/2
Rollair 75 V PM 55 75 71 11160 880 1150 2"
Rollair 100E V PM 75 100 71 11160 900 1170 2"

Lengte 
V

Lengte 
VT Breedte Hoogte

Model mm mm mm mm

Rollair 60 V PM

1923 2773 1060 1630Rollair 75 V PM

Rollair 100E V PM

*	Prestaties	van	de	eenheid	gemeten	volgens	ISO	1217,	Bijlage	C,	laatste	editie.
**	Geluidsniveau	gemeten	volgens	ISO	2151	met	optionele	plaat.
Alle	technische	gegevens	voor	luchtgekoelde	machines	zonder	geïntegreerde	droger.	Voor	de	technische	gegevens	van	watergekoelde	machines	
of	machines	met	geïntegreerde	droger,	neem	contact	op	met	uw	lokale	verkoopafdeling.

H

LW
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NEEM CONTACT OP  MET UW
WORTHINGTON CREYSSENS AC
VERTEGENWOORDIGER .

GEDREVEN DOOR T ECHNOLOGIE  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 efficiëntie van de apparatuur wordt door 
regelmatig onderhoud gewaarborgd. De efficiëntie 
van de serviceverlenende organisatie is hoe originele 
onderdelen en service het verschil maken.

www.worthington-creyssensac.com


