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Gecomprimeerd houdt u op de hoogte van innovaties in persluchttechniek. U leest over 
de nieuwste compressoren, drogers en filters. Over energiebesparing, milieubeleid en 
subsidiemogelijkheden. En we willen u graag inspireren door best practices.

1

Pe
te

r K
et

el
aa

r v
an

 P
RA

: "
O

m
 b

et
ro

uw
ba

ar
 te

 a
na

ly
se

re
n 

he
bb

en
 w

e 
ho

ge
 k

w
al

ite
it 

st
ik

st
of

 e
n 

pe
rs

lu
ch

t n
od

ig
."

Maart 2016 Nummer 1

Het Amerikaanse PRA Health Sciences 

test in opdracht van de farmaceutische 

industrie nieuwe medicijnen op vrijwil-

ligers. Daarvoor zijn er 11.000 medewer-

kers aan de slag in klinieken in 80 landen. 

De medicijnen worden eerst getest op 

150 medewerkers de bloed- en urinemon-

sters van de vrijwilligers. De concentratie 

van het medicijn in het bloed of de urine 

bepaalt de verblijfsduur in het lichaam en 

die hangt weer samen met de dosering. 

De concentratie wordt veelal bepaald 

door kostbare apparatuur, waarin zowel 

perslucht als stikstof nodig is. Om be-

trouwbaar te meten moeten beide van 

hoge kwaliteit zijn: stikstof 99,95% en 

perslucht ISO 8573-1:2010 klasse 1.1.1.

Goede prijs

Peter Ketelaar, Vice President, Bioanalyti-

cal Laboratories bij PRA Health Sciences, 

legt uit waarom zijn laboratorium sinds 

PRA Health Sciences kiest meest  
efficiënte stikstofgenerator

groepen gezonde mannen tussen 18 en 

55 jaar, voornamelijk op veiligheid. Ver-

volgens op groepen representatieve 

patiënten om de efficiëntie, dosering en 

bijwerkingen te bepalen. In het splinter-

nieuwe laboratorium in Assen analyseren 

Gooi een suikerklontje in het Zuidlaardermeer (6 miljard liter 
water!) en breng vervolgens een watermonster naar het labo-
ratorium van PRA Health Sciences in Assen. Stop het monster 
in hun analyseapparatuur en voilà, die ene picogram suiker per 
milliliter wordt gemeten. Onwaarschijnlijk nauwkeurig. Deze 
analyseapparatuur wordt in het dagelijks leven gebruikt bij 
medicijntesten en -onderzoek. En kan daarbij niet functione-
ren zonder hoge kwaliteit perslucht en stikstof.
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Beursnieuws

Op locatie
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kort zelf stikstof maakt. "Naast ons oude 

gebouw stond een gigantische tank met 

stikstof. Bij de nieuwbouw bleek het door 

onze ligging aan de snelweg lastig om, 

vanwege horizonvervuiling en veiligheid, 

opnieuw een milieuvergunning voor een 

tank te krijgen. Dus wilden we het zelf 

maken. Maar ons bedrijf investeert alleen 

in corebusiness activiteiten, dus niet in 

gebouwen en installaties. Die leasen we 

zoveel mogelijk. We zijn daarop met leve-

ranciers van stikstofgeneratoren in ge-

sprek gegaan. Geveke offreerde 

stikstofgeneratoren voor een goede prijs 

en gaf sneller dan andere leveranciers 

antwoord op onze vragen. Bovendien had 

Geveke de flexibiliteit om samen met ons 

te werken aan een leaseconstructie. Daar 

zijn we naar volle tevredenheid uitgeko-

men. We zijn met een leasemaatschappij 

in zee gegaan die de installatie heeft ge-

kocht. Maandelijks betalen we nu een 

bedrag en over een aantal jaren is de 

installatie van ons. Bijkomende voordelen 

van zelf stikstof produceren, zijn dat we 

nu geen lelijke stikstoftank bij ons nieuwe 

pand hebben en dat er niet elke twee 

weken een tankauto aan de deur komt."

Betrouwbaar en veilig

De Parker domnick hunter NITROSource 

stikstofgenerator die bij PRA Health 

Sciences staat, is een voordelig, betrouw-

baar en veilig alternatief voor traditionele, 

kostbare stikstofvoorzieningen als fles-

sengas of vloeibaar stikstof. De NITRO-

Source is op dit moment dé stikstof-

generator in de markt die het meest 

efficiënt lucht omzet naar stikstof. 

Installatie dubbel uitgevoerd

Om altijd verzekerd te zijn van perslucht 

en stikstof, is bij PRA alles dubbel uitge-

voerd: compressoren, stikstofgenerato-

ren, drukvaten, koeldrogers en filter- 

straten. Ketelaar: "Zonder perslucht en 

stikstof kunnen we niet analyseren en 

onze analyses moeten altijd door kunnen 

gaan." Met de hoogwaardige installatie en 

service van Geveke zit dat wel goed de 

komende jaren.

Zie ook: www.prahs.com

Info: Ruud Mulder, 020 582 2389, 

ruud.mulder@geveke.com

Waarom PRA Health  
Sciences voor Geveke koos:
-  leverde een stikstofgenerator  

voor een goede prijs;

-  gaf sneller antwoord op vragen  

dan andere leveranciers;

-  had de flexibiliteit om een  

leaseconstructie te bieden.

Hebt u laboratoriumgassen (stikstof, waterstof) nodig? Of pers-

lucht? Dan is een bezoek aan de CompAir Geveke-stand tijdens 

de beurs Laborama Expo 2016 een absolute aanrader. Onze 

deelname staat namelijk volledig in het teken van betrouwbare, 

veilige en kwalitatief hoogwaardige gassen en perslucht, die 

voldoen aan de normen en richtlijnen die voor u gelden. Kom ken-

nis maken met onze medewerkers en onze producten. Bekijk hoe u 

zelf efficiënt en veilig stikstof en waterstof kunt maken met onze 

apparatuur. U hebt daarmee geen cilinders of tanks meer nodig! 

Laborama Expo, dé vakbeurs voor laboratoria in de Benelux

Wanneer: 17 & 18 maart 

Waar: Brussels Kart Expo in Groot-Bijgaarden,  

CompAir Geveke-stand: F6

U krijgt gratis entree als u u registreert op: 

www.compair-geveke.be/laborama2016.

Veilige & zuivere gassen in uw lab nodig? 
Bezoek CompAir Geveke op Laborama Expo

De Parker domnick hunter NITROSource kan zeer zuivere stikstof maken uit perslucht en is veilig en voordelig.

Voor een stikstof-
generator is geen 
milieuvergunning 
nodig.
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Nieuwe producten

3

In alle industriële bedrijfstakken wordt 

momenteel gekeken hoe de operationele 

efficiëntie is te verbeteren. Op het gebied 

van energieconsumptie van apparatuur is 

nog veel te winnen. Ook bij koeldrogers. 

Parker domnick hunter heeft de hand-

schoen opgepakt en de koeldrogers uit de 

CRDC- en CRD-range zowel van binnen 

als van buiten verbeterd. Het resultaat is 

de nieuwe CRDE-range die zeer efficiënt 

vocht uit de perslucht verwijdert. Deze 

nieuwe serie koeldrogers is uitgevoerd 

met de E-pack, een hoogwaardige alumi-

nium alles-in-één warmtewisselaar. Dus 

alle luchtbehandelingen in één huis. 

Dankzij het uitermate compacte ontwerp 

van de E-pack gebruikt het koelmiddelcir-

cuit minder stroom en minder koelmid-

delvulling. De modellen in de CRDE-range 

zijn standaard uitgerust met een digitale 

controller waarmee alle belangrijke para-

meters eenvoudig te controleren zijn. 

Uiteraard hebben de modellen een span-

ningsvrij alarmcontact. De innovatieve 

drogers zijn zeer toegankelijk voor onder-

houd en eenvoudig aan te sluiten.

Info: Pim Korte, 020 582 2615,  

pim.korte@geveke.com

CompAir heeft de zwaargewichten onder 

haar betrouwbare oliegesmeerde schroef-

compressoren stevig onder handen geno-

men. En het resultaat mag er zijn! De 

range van 160 – 250 kW is aanzienlijk ef-

ficiënter geworden dankzij een nieuw 

type motor en een geheel nieuw ontwik-

keld schroefblok. Ook de uitstraling is 

verbeterd. De compressor is gebouwd in 

een totaal nieuw basisframe, frame 6. Dat 

frame borduurt voort op het al bestaande 

frameconcept van de kleinere  oliege-

smeerde schroefcompressoren van  

CompAir. Uiteraard is de range lever- 

baar in uitvoeringen met vast toerental of  

toerengeregeld. Ook zijn er verschillende 

drukinstellingen mogelijk. Wilt u meer 

details en de volledige technische spe-

cificaties? Neem dan even contact op.

Info: Eric Heere, 020 582 2572, 

eric.heere@geveke.com

Efficiëntere apparatuur 
geïntroduceerd
Energiebesparing wordt steeds belangrijker. Gelukkig wordt de 
apparatuur die Geveke u aanbiedt steeds efficiënter.

Pim Korte Eric Heere

Koeldrogers van Parker domnick hunter zijn de perfecte 
oplossing voor het efficiënt verwijderen van vocht uit perslucht.

Nieuwe koeldrogers: minder stroom, minder koelmiddel

Performance zware jongens verbeterd

De servicemonteurs van Geveke hebben een nieuwe app in gebruik genomen waarmee 

de werkzaamheden nog verder zijn gestroomlijnd. De monteurs ontvangen via hun 

smartphone de serviceorders en handelen die na de werkzaamheden direct af.  

U ontvangt meteen het digitale servicerapport in uw mailbox. Het rapport heeft 

een geheel vernieuwde lay-out: overzichtelijker en duidelijker. De app is aanzienlijk 

vriendelijker in het gebruik en biedt onder andere de mogelijkheid om ter plekke 

correcties aan te brengen in het servicerapport. 

Hebt u vragen over deze nieuwe app, neem dan contact op met Johan Nooijen.

Info: Johan Nooijen, 020 582 2403, johan.nooijen@geveke.com

Betrouwbaarheid en efficiency zonder compromis.

Service klaar? Rapport klaar!

Op locatie 
alles bij de 
hand met 
de nieuwe 
service-app.
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Colofon

Engineertip

"Telkens als ik bij een klant kom voor een 

lekdetectiemeting, ben ik verbaasd over 

de hoeveelheid lucht die verloren gaat. 

Veelal ongemerkt. Ik vind vaak wel tien-

tallen lekken. De meeste lekkages zitten 

bij aftakkingen waar een metalen leiding 

aan een kunststof leiding is gekoppeld. 

In zo'n koppeling ontstaat speling door 

trillingen of doordat er tegenaan is ge-

stoten. Even een moer vastdraaien en 

klaar. Niet alle lekken zijn zo makkelijk te 

verhelpen, maar vaak is het vrij eenvou-

dig. Met name grote bedrijven kunnen 

een fikse duit besparen als ze wat vaker 

een rondje door hun bedrijf zouden lo-

pen met een ultrasoon lekdetectiepi-

stool. Door een gaatje van een millimeter 

blaas je per jaar zo'n € 350,- weg! Maar 

los van het geld, is het natuurlijk ook 

energieverspilling en niet goed voor het 

milieu. We laten de kraan toch ook niet 

openstaan? Koop daarom een lekdetec-

tiepistool, die verdient zich snel weer 

terug. En wie niet zelf wil speuren, kan 

Geveke natuurlijk inhuren. Wij labelen alle 

lekken en kijken ook in de compressoren. 

En u krijgt een keurig overzichtsrapport."

Geveke Energy Services engineer Alain 

Le Page (43) woont in Heist op den Berg 

(provincie Antwerpen) samen met zijn 

vrouw Kim en kinderen Nore (6), Lina (9) 

en Axel (15). In zijn vrije tijd is hij veel 

onderweg met de kinderen naar hun 

hobby's. "Ze zijn nogal actief met dansen 

en paardrijden". Hoogtepunt van het jaar 

is de sneeuwvakantie. "De hele familie is 

verzot op skiën."

Info: Alain Le Page, 

alain.lepage@geveke.com

We laten de kraan toch 
ook niet openstaan?

De blije familie Le Page 
na een dag skiën

Gecomprimeerd is een uitgave van Geveke. Met medewerking van communicatieadviseur/tekstschrijver Joop K. de Vries, vormgeving Cooth Design. Foto's PRA Health Sciences
Jan Willem van Vliet Fotografie. Gecomprimeerd wordt gedrukt op minder milieubelastend papier (FSC-keurmerk). Wilt u Gecomprimeerd ontvangen? Meld u dan aan als (gratis) 
abonnee. Vul de adresdrager in of stuur een e-mail. Geveke Persluchttechniek - Postbus 820 -1000 AV Amsterdam - telefoon 020 582 9111 - e-mail info@geveke-persluchttechniek.nl 
www.perslucht.nl. CompAir Geveke - Leuvensesteenweg 248B - 1800 Vilvoorde- telefoon 02 720 48 90 - e-mail info@compair-geveke.be - www.geveke-compressors.be.
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Geveke Energy Services

U weet ongetwijfeld aan welke normen 

uw persluchtkwaliteit moet voldoen, maar 

haalt u die kwaliteit in de praktijk ook echt 

altijd? Drie tips voor meer zekerheid:

Tip 1:  voer tijdig onderhoud uit en leg 

vast welke filters zijn vervangen;

Tip 2:  regel de warmtehuishouding in  

de compressor(ruimte) goed;

Tip 3:  meet de persluchtkwaliteit.

Te vies, te warm, te koud

Waarom deze tips? Compressoren zuigen 

lucht aan uit de omgeving. Deze lucht is 

vervuild met vaste deeltjes, vocht, olie-

damp, CO, CO2 en microben. Een voor-

beeld: een compressor van 30 kW die 

continu belast draait, zuigt per jaar ca. 2,5 

miljoen m3 lucht aan. Bij 20 °C bevat die 

lucht ca. 17.000 liter vocht dat in de dro-

gers neerslaat en als condensaat moet 

worden afgevoerd. En bij een olieverbruik 

van maximaal 3 mg/m3 komt er zo'n 7,5 

liter olie mee die moet worden gefilterd!

De condities waaronder de filters en de 

drogers moeten werken, zijn veelal niet 

constant. Grote drukschommelingen, 

maar ook een te warme compressorruim-

te, hebben een negatief effect op het 

rendement van filters en drogers. Voer 

daarom tijdig onderhoud uit en leg vast 

welke filters wanneer vervangen zijn. 

Doe kwaliteitsmetingen

Ook kou heeft invloed op uw perslucht-

kwaliteit. Loopt uw persluchtleiding in 

een omgeving waar het kouder is dan het 

dauwpunt van de perslucht, dan ontstaat 

vocht. Dat kan leiden tot roestvorming en 

verhoogde bacteriegroei. Met regelmatige 

kwaliteitsmetingen of een permanent  

meetsysteem kunt u de kwaliteit monitoren.

Twijfelt u aan uw persluchtkwaliteit?  

Schakel Geveke Energy Services in voor een 

ISO 8573-1:2010 meting in uw installatie 

of voor een permanent meetsysteem.

Info: Ab Soekhoe, 020 582 2439, 

ab.soekhoe@geveke.com

Geveke Energy Services is een zelfstandige business unit binnen Geveke en is onafhankelijk in haar metingen en adviezen.

Voldoet uw persluchtkwaliteit aan de vereiste norm?

Goed werkende filters en drogers zijn hard nodig om constant de juiste persluchtkwaliteit te leveren.

Bacteriën Oliedamp Vocht Vuildeeltjes


