
Elektrische mobiele luchtcompressoren 
met VSD-technologie

Serie E-Air VSD



Kostenefficiënte prestaties
Wanneer er op locatie stroom beschikbaar is, is een 
elektrische compressor met VSD-technologie veel 
goedkoper in bedrijf dan een dieseleenheid. De 
geïntegreerde permanent magnetische VSD-motor van de 
E-Air biedt ongekende prestaties, bij een ongelooflijk kleine 
voetafdruk. Een motor met VSD-aandrijving bewijst zijn 
waarde wanneer je hem vergelijkt met een elektrisch model 
met vast toerental in gedeeltelijk geladen of ongeladen 
omstandigheden, ofwel de staat waarin compressoren 
90% van hun levensduur draaien. Een VSD-compressor 
die bij een gedeeltelijke belasting draait, biedt een 
efficiëntiewinst tot maar liefst 50%. U bespaart dus heel 
wat energie en geld.

In combinatie met substantiële besparingen op uw 
preventieve onderhoud , slechts om de 2000 uur / 2 
jaar, en de afwezigheid van dieselmotorservice, biedt een 
elektrische compressor besparingen van 50% op uw 
bedrijfskosten in vergelijking met een dieselmodel. 

Koning van de veelzijdigheid
De E-Air compressoren met technologie voor een variabele 
snelheidsregeling beschikken over een elektronische 
drukregelaar (PACE-technologie), die u in staat stelt om 
de druk te controleren en het debiet van de machine te 
verhogen. Een E-Air met een variabele snelheidsregeling 
is meerdere machines in één en zijn intern ontwikkelde 
permanent magneetmotor biedt de voordelen van 
opstarten zonder piekstroom, lage geluidsniveaus en 
uitstekende prestaties. 

De E-Air kan overal worden aangesloten en gebruikt. Geen 
uitlaatgassen betekent dat u hem kunt gebruiken in zones 
waar alleen lage uitstoot is toegestaan, maar ook in tunnels, 
ondergronds of een andere afgesloten omgeving, waar wel 
30% van de bedrijfskosten uit  
de ventilatie van uitlaatgassen kan  
bestaan. Een elektromotor is tevens  
heel stil, nog een functie die u zult  
waarderen in een krappe ruimte of  
in een woonomgeving.

Als u het vermogen hebt om te kiezen, 
kies dan elektrisch

Stevig gebouwd
Alle onderdelen onder de kap worden blootgesteld 
aan extreme uithoudingstesten. Ze zijn ontworpen 
en gebouwd met de zwaarste omstandigheden 
in gedachten. De permanent magnetische VSD-
motor van de E-Air en de elektrische omvormer 
zijn vloeistofgekoeld en gecertificeerd om dienst 
te doen in omgevingstemperaturen tot 50 °C. Elke 
E-Air is een compleet pakket, met standaard een 
nakoeler en een omloopklep. Onze E-Air VSD 
compressoren hebben een groen hart, maar ze 
zijn gebouwd met dezelfde robuustheid als hun 
dieseltegenhangers, inclusief HardHat-kap en C3-
gecertificeerde carrosserie.

Soms is een innovatie zo baanbrekend dat ze de industrie voorgoed verandert.  De serie E-Air VSD compressoren van Atlas 
Copco is een gamechanger als het gaat om prestaties, energiezuinigheid en veelzijdigheid. De VSD-motor van een E-Air is 
schoon, compact, energiezuinig en stil, terwijl de compressoren eenvoudig te installeren en bedienen zijn. Geen uitstoot, 
ongeëvenaarde efficiëntie, lage geluidsniveaus en een plug-and-playontwerp: u kunt de E-Air overal mee naar toe nemen.

Robuust en betrouwbaar
In het hart van de E-Air H250 
VSD en E-Air H450 VSD zit een 
permanent magneetmotor die 
door Atlas Copco zelf ontwikkeld 
is. De motor is oliegekoeld 
en de koperwikkelingen zijn 
ingekapseld in hars om stof 
en vocht buiten te houden. 
Het resultaat? Betrouwbare 
prestaties, zelfs in de meest 
veeleisende omstandigheden, 
met een classificatie IP66.



E-Air VSD: Drukbereik regelbaar met PACE-functie

Elke E-Air VSD heeft de PACE-technologie (Pressure Adjusted 
through Cognitive Electronics), een elektronisch systeem voor 
drukregeling. U selecteert de druk in de regeleenheid van de com-
pressor, uw toepassing bepaalt het debiet, de PACE-regeleenheid 
vergrendelt en regelt de perfecte combinatie. Het instellen van 
de druk is een kwestie van 3x klikken en u kunt een druk kiezen in 
stappen van 0,1 bar.

Eén compressor kan de behoeften dekken van diverse 
toepassingen. Van 5 bar om een handgedragen gereedschap te 
laten draaien, 10 bar voor zandstralen tot 14 bar voor kabelblazen, 
alles met één machine.

Een conventionele compressor met vaste snelheid werkt op een vast 
drukniveau en levert daarbij een corresponderend maximaal debiet. 
Maar een PACE-compressor kan een extra debiet leveren bij lagere 
drukinstellingen. Wanneer de belasting omlaag gaat, past PACE het 
motortoerental automatisch aan, wat niet alleen energie bespaart, 
maar ook geld.

U kiest de druk in stappen van 0,1 bar

De PACE-regeleenheid vergrendelt en regelt 
de perfecte combinatie!

5 - 10,5 bar
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Hebt u ooit een 7 m³ compressor gezien van minder dan 
750 kg? Met de E-Air H250 VSD vervoert u simpelweg 
betrouwbare prestaties naar elke willekeurige werklocatie, 
zonder dat u een speciaal rijbewijs nodig hebt.

Dankzij de intern ontwikkelde permanent magneetmotor 
en een luchtelement biedt deze compressor een in zijn klasse 
onovertroffen efficiëntie. Met zijn Smart Socket-systeem past 
de H250 VSD op elke stroomaansluiting waarover u beschikt: 
16 A, 32 A of 63 A. Met de geïntegreerde startbeveiliging stelt 
u het maximale ampère in dat de machine van het net mag 
afnemen en de E-Air houdt zich daar altijd aan. Problemen met 
fasevolgorde behoren eveneens tot het verleden: de E-Air 250 
werkt met elke combinatie van fasevolgorden.

Als de E-Air eenmaal aan staat, merkt u daar helemaal niets 
van, dankzij het lage geluidsniveau van 61 dB(A), ongeveer het 
geluidsniveau van een normale conversatie. Deze fluisterstille 
werking is vooral nuttig bij binnengebruik van de compressor. 
Maar dat betekent niet dat de H250 VSD uitsluitend binnen 
gebruikt kan worden. Zijn prijswinnende HardHat™ is de meest 
robuuste compressorbehuizing die er is en de gehele unit, 
inclusief de regeleenheid, is geclassificeerd als IP65.

Met een H250 VSD zijn de mogelijkheden eindeloos, ook als het 
op toepassingen aankomt. De geïntegreerde PACE-technologie 
stelt u in staat de machine te gebruiken met een instelbaar 
drukniveau (tussen 5 en 12 bar). Neem de E-Air overal mee naar 
toe, sluit hem aan, stel de druk in en ga aan de slag.

H250 VSD – Echt plug-and-play
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BESPARING OP 
BEDRIJFSKOSTEN IN 
VERGELIJKING MET 
DIESELMODELLEN

• Intern ontwerp 
met permanent 
magneetmotor. Motor 
is oliegekoeld met 
ingekapselde wikkelingen 
omwille van de 
robuustheid (IP66)

• Watergekoelde 
omvormer. IP66.

• Smart Socket: kies 
uw stroom: 16 A, 32 

A of 63 A

• Legendarische HardHat®-behuizing
• Regeleenheid Xc2003 met 

PACE. IP65
• Alle bedieningselementen 

zitten aan één kant.

• Sterk onderstel, dat zonder lassen is 
gemaakt uit één plaat. Standaard een 
110% vloeistofinsluiting.

• Standaard nakoeler 
met omloopklep

50% 15% KLEINER EN 
MINDER DAN

SMART 
SOCKET-
SYSTEEM

LEGENDARISCHE 
HARDHAT®-
BEHUIZING

GEEFT U DE CONTROLE

750kg
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De E-Air H450 VSD heeft een intern ontwikkelde aandrijving 
met een permanent magneetmotor en een luchtelement 
dat de efficiëntie naar een hoger niveau brengt. Deze 
motor overtreft zelfs de IE4-rendementsniveaus van een 
inductiemotor met vast toerental.

De H450 VSD biedt meer dan ongekende prestaties. Wanneer 
u zijn voetafdruk en gewicht vergelijkt met een dieselmachine 
met een vergelijkbare capaciteit, zult u zien dat de E-Air vaak 
maar half zo groot is en half zoveel weegt en een HardHat™-
behuizing heeft.

Deze compacte compressor is daarnaast ongelooflijk veelzijdig: 
dankzij de Xc2003-regeleenheid met PACE kunt u een druk 
tussen 5 en 13 bar kiezen. U kunt de H450 VSD bedraden 
zonder dat een installatie voor fasevolgorde nodig is en hij start 
zonder piekstroom. 

Het onderhoud van de H450 VSD is net zo eenvoudig als 
de bediening. De HardHat-behuizing heeft een U-Flex 
ontwerp met eenvoudige en volledige toegang tot alle 
onderhoudspunten. Onderhoudsintervallen tot 2000 uur of 
2 jaar.

H450 VSD – Veelzijdigheid bij lage cost 
of ownership

• Legendarische HardHat®-behuizing, met U-Flex ontwerp
• Regeleenheid Xc2003 met PACE. IP65

• Heavy-duty 
luchtfilter met 
veiligheidspatroon

• Watergekoelde 
omvormer. IP66.

• Vloeistofdicht frame PACE-
SYSTEEM
CONTROLEERT 
DRUK EN DEBIET

KLEINER  
DAN CONVENTIONELE 
COMPRESSOREN

50% TO
T 

LICHTER  
DAN CONVENTIONELE 
COMPRESSOREN

50% TO
T 

• Standaard nakoeler 
met omloopklep

• VSD-ventilatoren voor 
optimale koelprestaties 
en efficiëntie

• Intern ontwerp met permanent 
magneetmotor. Oliegekoelde 
motor met IP66-classificatie en 
ingekapselde wikkelingen: een 
volledige bescherming tegen stof 
en water.

TOT 

BESPARING OP 
BEDRIJFSKOSTEN IN 
VERGELIJKING MET 
DIESELMODELLEN

50% 

VARIABELE  
SNELHEIDSRE-
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V1100 VSD 
Pure kracht, volledige controle
De V1100 VSD is onze krachtigste mobiele elektrische compressor, 
die het vermaarde luchtelement van Atlas Copco koppelt aan een 
uiterst efficiënte permanent magneetmotor. Zowel de permanent 
magneetmotor als de elektrische omvormer zijn watergekoeld met 
een IP65-classificatie. Op de eenvoudig te gebruiken Xc4004-
regeleenheid - met PACE-technologie - van de V1100 VSD 
kunt u de druk instellen van 5 tot 14 bar, in stappen van 0,1 bar. 
Deze regeleenheid van de nieuwste generatie laat ook druk en 
flowmeters zien op een 7" antireflecterend scherm.

Al dit vermogen zit in een pakket dat tot 50% minder weegt dan 
een dieselcompressor met een vergelijkbare capaciteit en een 
voetafdruk die bijna de helft is van gewone VSD-compressoren.

Met dezelfde voordelen van geringe onderhoudseisen als zijn 
kleine broertjes biedt de V1100 VSD aanzienlijke besparingen 

op uw bedrijfskosten in vergelijking met een dieselcompressor. 
Onderhoud kan snel worden uitgevoerd doordat het ontwerp van 
de behuizing volledig toegang biedt tot alle onderhoudspunten, 
met een eenvoudige tankafdekking voor het snel verwisselen van 
olieafscheiderelement.  Andere slimme ontwerpeigenschappen 
als de VSD-aangedreven ventilator maken de compressor nog 
efficiënter en garanderen in elk klimaat nog betere koelprestaties. 
Het specifieke ontwerp van de koelkamer maakt met én zonder 
draaiende nakoeler dezelfde prestaties van 50 °C mogelijk. 

Dit energiezuinige en compacte werkpaard heeft een multidrop-
frame met gegalvaniseerde skid met heftrucksleuven, een 
robuuste behuizing voor buitengebruik met extern hijspunt en een 
corrosiebestendige C3-gecertificeerde coating. Hij is ook standaard 
voorzien van een nakoeler en een omloopklep voor bredere 
toepassingen. 

• Standaard 
met nakoeler, 
waterscheider 
en omloopklep

• C3-gecertificeerde, 
corrosiebestendige behuizing

• Extern enkel hijspunt

• Multidrop-frame met 
skid, heftrucksleuven en 
vloeistofdicht ontwerp

• VSD-ventilatormotor 
voor een in zijn 
klasse onovertroffen 
efficiëntie en 
superieure 
koelprestaties

• Eenvoudige 
tankafdekking

• Heavy-duty 
luchtfilter met 
veiligheidspatroon

• Regeleenheid 
Xc4004

• Eenvoudige 
installatie, 
zonder eisen aan 
fasevolgorde of 
startpiekstroom

PACE-
SYSTEEM
CONTROLEERT 
DRUK EN DEBIET

STANDAARD 
NAKOELER

• Watergekoelde 
permanent 
magnetische  
IP65-motor

• Watergekoelde  
IP65-omvormer

KLEINER  
DAN CONVENTIONELE 
COMPRESSOREN

50% TO
T 

LICHTER 
DAN CONVENTIONELE 
COMPRESSOREN

50% TO
T 

TOT 

BESPARING OP 
BEDRIJFSKOSTEN IN 
VERGELIJKING MET 
DIESELMODELLEN

50% 

SMART AIR 

REGELEENHEID
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H250 VSD H450 VSD V1100 VSD

Werkdrukbereik
Bar (g) 5 - 12 5 – 13 5-14

Psi (g) 72 - 174 72 -190 72 -200

Elektrische aansluiting A CE Smart Socket, 16, 32, 
63 A Powerlock Klemmenbord*

Vrije luchtlevering

m³/min 7 - 4,7 (bij 63 A) 13,2 - 9,72  31,2 - 22,7

l/s 112 - 78 (bij 63 A) 220 - 170 520 - 378

cfm 237 - 166 (bij 63 A) 466 - 360 1100 - 800
Geluidsdrukniveau (LpA) op 7 m 
(23ft) afstand dB(A) 65 65 70

Max. omgevingstemperatuur °C 50

Motor

Geïnstalleerd motorvermogen kW 37 75 208

Spanning V 350 - 530

Nominale frequentie Hz 50/60

Afmetingen (LxBxH) mm 2765 x 1346 x 1435 
vast geen remmen

3747 x 1593 x 1572 
vaste trekhaak

3470 x 1220 x 1800 
skid-versie

Gewicht kg 749 1200 2750

Technische gegevens

* Powerlock als optie



Power Technique Oplossingen

Generatoren Lichtmasten Ontwateringspompen

• Sloophamers (2,5 – 40 kg)
• Steenboren (5 – 25 kg)
• Ondergrondse 

steenboormachines
• Extra pneumatisch gereedschap 

• Draagbaar
• Mobiel
• Industrieel

• Diesel LED en MH
• Elektrische LED
• Batterij-LED:

• Dompelbaar
• Oppervlaktebehandeling
• Klein en mobiel

Luchtcompressoren

Handgereedschap

Gebruiksklaar

Pneumatisch 
gereedschap

Veelzijdigheid

Hydraulisch 
gereedschap

Productiviteitspartner

Door benzinemotor 
aangedreven 
gereedschap

• 1-5 m³/min
• 7-12 bar

• 5,5-22 m³/min
• 7-20 bar

• Sloophamers (11 – 40 kg)
• Extra hydraulisch gereedschap 
• Powerpacks

• 19-116 m³/min
• 10-345 bar

• Sloophamers & Stampers (25 kg)
• Steenboren (23 kg)

*Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar

* Meerdere configuraties verkrijgbaar om 
energie te produceren voor toepassingen van 
elke omvang

*Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar

De Power Technique bedrijfstak van Atlas Copco heeft een toekomstgerichte filosofie. We creëren meerwaarde voor onze klanten, 
door te anticiperen op uw behoeften van de toekomst, zonder onze milieuprincipes uit het oog te verliezen. Vooruit kijken en 
voorop blijven zijn de enige manieren om ervoor te zorgen dat we uw partner voor de toekomst kunnen blijven.

Foto's en illustraties in deze publicatie kunnen producten tonen met optionele of extra componenten die niet tot de standaarduitrusting van 
een product behoren, en daarom ook niet inbegrepen zijn bij de aankoop van het product, tenzij de klant dergelijke opties / extra componenten 
specifiek koopt. Wij behouden ons het recht voor de specificaties en het ontwerp van beschreven producten in deze literatuur zonder 
kennisgeving vooraf te wijzigen. Niet alle producten zijn op alle markten verkrijgbaar.

Atlas Copco Power Technique
atlascopco.com/ptba
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https://www.atlascopco.com/en-uk/construction-equipment?

