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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.
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HG is een puur Nederlands bedrijf dat 

met ruim tweehonderd medewerkers 

nagenoeg alles in eigen huis doet. Er is 

niet alleen een laboratorium waar con-

tinu nieuwe producten worden ontwik-

keld, er staan ook machines die - met 

behulp van perslucht - flessen maken en 

beheer gedaan. Waarom? Door alles zelf 

te doen kan HG snel inspelen op de wis-

selende vraag van de markt. En die markt 

is groot. Producten van HG vinden hun 

weg naar miljoenen klanten in meer dan 

vijfenveertig landen.

Ruimtegebrek? Container buiten

De afgelopen jaren kon de persluchtinstal-

latie de groei van HG amper bijhouden. 

Dat opgeteld bij de ambitieuze toekomst-

plannen, werd het tijd twee oude 30 kW 

toerengeregelde compressoren te vervan-

gen door twee 75 kW toerengeregelde 

compressoren van CompAir. Maar het 

bleek dat daar geen geschikte ruimte voor 

was te vinden in het enorme pand. 

HG doet wat het belooft met 
perslucht van Geveke

afvullen. Die flessen worden voorzien 

van etiketten die ontworpen zijn door de 

eigen DTP-afdeling en die gedrukt zijn in 

de eigen drukkerij. Ook de wereldwijde 

marketing plus de vormgeving van al het 

promotiemateriaal en de productie van 

filmpjes voor de website worden in eigen 

Keukenontstopper, cockpitspray, schimmelreiniger, snelglans, voe-

genwit, roestoplosser; u kunt het zo gek niet bedenken of HG heeft 

een oplossing voor uw huishoudelijk probleem. Driehonderd pro-

ducten kent HG inmiddels. En de teller stopt niet, want HG is ambi-

tieus. Al die producten zijn ontwikkeld, geproduceerd, gepromoot 

en verkocht vanuit Almere. Geveke maakte onlangs de perslucht-

installatie klaar voor de toekomst.
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Geveke Energy Services

Op locatie
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Rob Johannes, manager Technische 

Dienst bij HG: "Geveke opperde toen 

het idee om de twee nieuwe compres-

soren met de filters en de droger buiten 

in een container te plaatsen. Voor ons is 

dat een perfecte oplossing. De contai-

ner is een mooie schone ruimte waar 

alles overzichtelijk in staat. Het geluid 

buiten is heel beperkt. Er is nog ruimte 

over voor een derde compressor, daar-

mee zijn we klaar voor de toekomst. Als 

we een ruimte hadden moeten bijbou-

wen, waren we duurder uit geweest. 

Bovendien kunnen we bij een eventuele 

verbouwing de container eenvoudig 

verplaatsen." Bijzonder bij HG is dat een 

deel van de installatie in de fabriek staat 

en een deel in een container. Een geïso-

leerde persluchtleiding verbindt beide 

delen. Binnen staan een 55 kW vaste-

toerencompressor, het nieuwe buffer-

vat en de nieuwe IFC-controller (een 

volume-drukregelaar).

Energiebesparing met Transair

Bij HG kon de luchtdruk maar liefst  

1,5 bar omlaag; een energiebesparing 

van 12%. Geveke heeft in de oude  

situatie gemeten wat de minimale lucht-

druk was om probleemloos te produ-

ceren. Met de IFC-controller en het 

dynamische buffervat wordt die druk 

nu constant gehouden. Ook bespaart 

HG energie doordat het luchtverbruik  

is afgenomen door de lagere druk en 

doordat de compressoren voortdurend 

in hun efficiënte bereik draaien. De oude 

installatie draaide bijna voortdurend 

vollast, wat voor toerengeregelde com-

pressoren niet aantrekkelijk is. En door-

dat al het leidingwerk vervangen is door 

Transair-leidingwerk, wordt ook energie 

bespaard. De gladde binnenkant van  

de leidingen vermindert namelijk de 

luchtweerstand. Dat is drukval over  

het leidingnet die de compressoren  

niet hoeven te leveren. Bovendien is dit  

Transair-leidingnet gegarandeerd tien 

jaar lekvrij. Johannes: "Voor ons is het 

ook handig dat het Transair-leidingnet 

eenvoudig uit te breiden is als er extra 

machines bij komen. En de Transair-

leidingen zien er ook nog eens goed uit."

Prima verlopen

Het in bedrijf stellen van de nieuwe in-

stallatie is goed verlopen. Johannes:  

"We hebben op een zaterdag de stroom 

van een deel van de fabriek gehaald om 

de nieuwe compressoren aan te sluiten. 

Dat moesten we natuurlijk zorgvuldig 

plannen vanwege de veiligheid en de 

stabiliteit van ICT-systemen. Na de  

installatie is één druksensor in het  

Waarom HG voor  
Geveke koos:
-  bewezen kwaliteit als leverancier  

en serviceverlener

-  bood met container buiten een  

oplossing voor het ruimtegebrek

- oog voor energiebesparing

Lekkages in een persluchtnet kosten 

onnodig veel energie. Maar dat niet  

alleen, lekkages betekenen ook risico  

op vocht en bacteriën in uw leidingen. 

Droge perslucht heeft namelijk een  

hygroscopische werking. Dat betekent 

dat ondanks de veel hogere druk aan de 

binnenzijde van de buis, er vocht uit de 

omgeving wordt aangetrokken dat via  

de lekpunten de leidingen binnendringt. 

Daarom is het noodzakelijk om periodiek 

uw leidingsysteem te controleren op 

lekkages en de lekken zoveel mogelijk te 

repareren. Geveke Energy Services kan 

een lekkagemeting gewoon tijdens de 

productie uitvoeren. Alle lekpunten wor-

den met een detecteerbaar label gemar-

keerd en op foto vastgelegd. Lekdata 

worden met onze CALMS-webapplicatie 

gesynchroniseerd, waarna u de rappor-

ten via internet kunt bekijken en direct 

kunt starten met de reparaties. Als u  

deze cyclus periodiek herhaalt, is een 

trend met behaalde resultaten over  

jaren te zien. Voor applicaties waar  

absoluut geen lekkages mogen zijn,  

raden wij aan om conventionele leiding-

systemen te vervangen door moderne 

systemen met gelaste, geperste of  

O-ringafdichtingen die voorzien zijn van 

dichtheidscertificaten. Neem geen risico: 

laat uw persluchtnet jaarlijks door ons 

controleren op dichtheid en ontvang 

daarbij een controlecertificaat.

Info: Ab Soekhoe, 020 582 2439, 

ab.soekhoe@geveke.com.

Neem geen risico: hou persluchtlekken onder controle

Het kenmerkende blauwe Transair-leidingwerk is  
overal terug te vinden bij HG.

leidingnet verplaatst om de compresso-

ren beter aan te sturen; sindsdien draait 

het probleemloos. Het hele project is 

prima verlopen. We kunnen weer even 

vooruit." Kortom: HG doet wat het be-

looft, met een beetje hulp van Geveke.

Zie ook: nl.hg.eu

Info: Emile Vink, 020 582 2615, 

emile.vink@geveke.com

De luchtdruk bij HG 
is nu 1,5 bar lager; 
een energie-
besparing van 12%.

Geveke Energy Services is een zelfstandige business unit binnen Geveke Werktuigbouw en is onafhankelijk in haar metingen en adviezen.
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Nieuwe producten
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Bespaar met permanente F-gasemissiebewaking.

Hoogwaardige
compressor? CompAir!
Als u bij een compressor denkt aan oliegesmeerd of olievrij, 
hoogwaardige perslucht, sublieme prestaties en eenvoudig onderhoud; 
dan denkt u natuurlijk aan CompAir.

hebt u geen onderhoudskosten aan  

(olie)filters, oliecondensaatbehandeling 

en drukverliezen over filters. Deze S-serie 

wordt gebouwd in een solide, geluidge-

dempt frame en is voorzien van grote 

industriële nakoelers. Alle compressoren 

zijn beschikbaar met een standaard basic 

controller of een uitgebreide HMI-control-

ler met ingebouwde webserver en  

Modbus-connectiemogelijkheden.

Info: Eric Heere, 020 582 2572, 

eric.heere@geveke.com

Kwaliteit en betrouwbaarheid, daar staat  

de CompAir L-serie schroefcompressoren 

van 37 t/m 45 kW om bekend. Het is Comp-

Air gelukt deze L-serie door te ontwikkelen 

naar sublieme prestaties en langdurige 

betrouwbaarheid. Standaard zijn de  

compressoren uitgerust met de nieuwste 

energiezuinige IE4-motoren. Deze komen 

nu in aanmerking voor een EIA subsidie! 

Dat betekent maximale efficiëntie op  

energiegebied. Ook zijn er grotere na- 

koelers gemonteerd voor lagere bedrijfs- 

temperaturen. De thermostatisch geregel-

de ventilator is geluidsarm, waardoor de 

compressor op de werkvloer is te plaatsen. 

Enige meters kanaalwerk is zonder extra 

steunventilatoren te monteren. Tenslotte 

is het verbindende slang- en leidingwerk 

in de machine geüpgraded naar Viton 

Victaulic-koppelingen, waardoor de  

betrouwbaarheid nog verder is verbeterd 

en onderhoudswerk eenvoudig is uit  

te voeren.

Info: Eric Heere 020 582 2572, 

eric.heere@geveke.com

kunt voorkomen. Bij een koeldroger 

wordt het bewakingstoestel in de droger 

geplaatst. Bij F-gasemissie volgt direct 

een signaal dat een externe melding 

activeert of de droger uitschakelt. In het 

infoblad F-gassen 1-1-2015 van NVKL 

vindt u meer informatie over het aantal 

verplichte inspecties.

Info: Ab Soekhoe, 020 582 2439, 

ab.soekhoe@geveke.com

CompAir is al jarenlang specialist in  

olievrije compressoren. Ze worden  

gebruikt in specialistische omgevingen 

waar schone, olievrije perslucht een must 

is, zoals in de food, farmacie, elektronica 

en ziekenhuizen. CompAir heeft onlangs 

een nieuwe serie innovatieve compresso-

ren ontwikkeld; de S-serie olievrije scroll-

compressoren. Deze compressoren 

voldoen aan ISO 8573.1 klasse 0 en zijn 

volledig siliconenvrij, daarmee is de 

hoogst haalbare luchtkwaliteit te  

produceren. Bij deze compressoren  

Hebt u een installatie die u volgens STEK 

periodiek moet laten inspecteren? Dan 

kunt u het aantal inspecties halveren door 

Geveke Energy Services een permanent 

emissiebewakingssysteem te laten instal-

leren. U bespaart hiermee op inspectie-

kosten en vermindert F-gasemissie. Ook 

zorgt permanente koelgasemissiebewa-

king ervoor dat u tijdig uw koelinstallatie 

of koeldroger kunt uitschakelen, zodat u 

bij droogdraaien ernstige gevolgschade 

Olievrije compressoren: hoogste luchtkwaliteit

Oliegesmeerde compressoren: 
sublieme prestaties

Halveer uw STEK-inspecties

Ab SoekhoeEric Heere

100% olievrije en siliconenvrije scrollcompressoren.

Uitgerust met de nieuwste energiezuinige IE4-motoren.
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Colofon

Servicemonteurtip

Wet- en regelgeving

Gecomprimeerd is een uitgave van Geveke. Met medewerking van communicatieadviseur/tekstschrijver Joop K. de Vries, vormgeving Ambasco. Foto's HG Fjodor Buijs. 
Gecomprimeerd wordt gedrukt op minder milieubelastend papier (FSC-keurmerk). Wilt u Gecomprimeerd ontvangen? Meld u dan aan als (gratis) abonnee. Stuur ons 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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Beetje aandacht voor
compressor scheelt
een boel kosten

Veilig leidingwerk vraagt papierwerk

"Spoedklus. Een meubelfabriek ligt stil 

omdat een compressor in storing is geval-

len. Ik ga er zo snel mogelijk heen. Een-

maal bij de fabriek is me al gauw duidelijk 

dat de compressor zichzelf heeft uitge-

schakeld omdat hij te warm dreigde te 

worden. De koeler is volledig verstopt 

met zaagstof. Ik blaas de koeler even 

schoon met wat perslucht. De compres-

sor krijgt weer frisse lucht en draait al 

snel als vanouds. Schoon blazen is een 

eenvoudig klusje, dat iedereen zelf kan 

doen. Ik vraag de klant: 'Kijkt er wel eens 

iemand naar de compressor?' Hij ant-

woordt: 'Neuh, zolang we lucht hebben, is 

het toch goed?' Dat hoor ik vaker. Maar ik 

kan echt iedereen aanraden om wekelijks 

Als er in uw organisatie onverhoopt iets 

mis gaat met uw persluchtnet met een 

ongeval als gevolg, dan kunt u de 

Inspectie SZW op bezoek krijgen die u 

vraagt naar het constructiedossier. 

Hebt u dat? Of heeft uw installateur dat? 

Verscherpte wetgeving maakt aandacht 

voor het constructiedossier urgenter. 

Hoe het precies zit? Wanneer een leiding-

net wordt aangelegd, moet er een con-

structiedossier worden gemaakt waarin 

documenten zitten waaruit blijkt dat de 

gebruikte leidingcomponenten geschikt 

zijn (bijvoorbeeld met materiaalcertifica-

ten) en dat het leidingnet door gekwalifi-

ceerde medewerkers is gemonteerd. Dit 

dossier is in het bezit van degene die het 

net heeft aangelegd, veelal de installa-

teur. Uw organisatie kan een verklaring 

krijgen van de installateur dat hij een 

constructiedossier heeft. In het dossier 

moeten ook wijzigingen in een bestaand 

leidingnet worden opgenomen. Mocht 

Geveke voor uw organisatie een leiding-

net aanleggen of wijzigen, dan bespreken 

we met u het constructiedossier. Als u 

zelf een leidingnet aanlegt of wijzigt, 

bent u hiervoor zelf verantwoordelijk. Er 

is een categorie-indeling die bepaalt aan 

welke eisen u precies moet voldoen en in 

welke mate u een keuringsinstantie moet 

inschakelen. Dat is onder andere afhan-

kelijk van volume, diameter, ontwerpdruk 

en medium. De categorie-indeling is 

onderdeel van de Europese Richtlijn 

drukapparatuur Pressure Equipment 

Directive (PED 2014/68/EU).

Info: Johan Nooijen, 020 582 2403, 

johan.nooijen@geveke.com

even de compressor te controleren: is de 

koeler nog schoon, is het olieniveau nog 

op peil, en zijn er geen olielekkages. 

Een te laag oliepeil kan betekenen dat 

er ergens een lekkage is, maar ook dat 

er te veel olie wordt verbruikt. Er blijft 

dan te weinig olie over om goed te 

koelen, waardoor de compressor te 

warm wordt. Olielekkages snel ontdek-

ken is belangrijk omdat de oorzaak dan 

makkelijker te vinden is. Als de gelekte 

olie zich heeft verspreid over de hele 

compressor, moet alles eerst worden 

schoongemaakt om het lek te kunnen 

vinden. Tijdrovend en duur. Dus: contro-

leer wekelijks even de compressor. Klei-

ne moeite, en je voorkomt er onnodige 

stilstand en reparatiekosten mee."

Servicemonteur Jeffrey Verweij (27) 

woont samen met zijn vriendin Cynthia 

in Lekkerkerk. Hij snowboardt graag met 

zijn vrienden in Oostenrijk. Duiken is 

zijn andere passie, liefst wrakduiken. 

Met vijf duikbrevetten mag hij tot wel 

40 m onder water.

Info: Jeffrey Verweij, 020 582 2448, 

jeffrey.verweij@geveke.com

Servicemonteur Jeffrey Verweij houdt erg van snowboarden.

Veilig leidingwerk vereist het juiste materiaal en gekwalificeerde medewerkers.


