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Productomschrijving: GA 7 tot 15 VSD+ Full Feature 
OLIEGEÏNJECTEERDE SCHROEFCOMPRESSOR VAN ATLAS COPCO 
 
Algemene beschrijving 
 
De revolutionaire nieuwe GA 7-15 VSD+ compressor beschikt over innovatieve functies die het 
rendement verhogen, het energiegebruik en geluidsniveau verlagen en de bedrijfskosten 
terugdringen. Bovendien voldoet de compressor aan alle toepasselijke efficiëntienormen of 
overtreft deze. De GA 7-15 VSD+ van Atlas Copco heeft een innovatief verticaal ontwerp en 
brengt daarmee een revolutie teweeg in de compressorindustrie. De compressor is standaard 
voorzien van een geïntegreerde toerenregeling (Variable Speed Drive+) en heeft een 
compacte motor en een kleine voetafdruk dankzij de vormgeving waar de omkasting deel van 
uitmaakt en de iPM (interior Permanent Magnet)-technologie. De GA 7-15 VSD+ verlaagt het 
energiegebruik met gemiddeld 50%. De bedrijfszekerheid wordt zelfs onder de zwaarste 
omstandigheden gewaarborgd. De GA 7-15 VSD+, een eigen ontwerp van Atlas Copco, is de 
compressor van de toekomst. Deze gaat jarenlang een nieuwe norm stellen, waarmee de 
vooraanstaande positie van Atlas Copco in de persluchtsector nog eens wordt bevestigd. De 
eenheden zijn standaard ontworpen voor bedrijf onder omgevingstemperaturen van 
46 °C/115 °F. De compressor is als Full Feature-model leverbaar met geïntegreerde droger. 
 

 
 
De GA 7-15 VSD+-compressoren zijn leverbaar in versies van 7 kW, 11 kW en 15 kW met een 
debiet variërend van 7,0 tot 37,5 l/s (11,2 tot 42,3 cfm). 
 
Deze Full Feature-compressoren omvatten de volgende hoofdcomponenten: 

• Geavanceerd compressorelement 
• De gepatenteerde, oliegekoelde, IP66 (NEMA4X)-motor overtreft alle IEEE- en NEMA 

Premium-normen voor efficiëntie  
• Elektronikon® Graphic-regelaar 
• Nakoeler met hoog rendement 
• Innovatieve koelventilator 
• Vochtafscheider 
• Inlaatluchtfilter 
• Geïntegreerde koeldroger die het milieuvriendelijke koelmiddel R134a gebruikt. 
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Werkingsprincipe 
 
Lucht wordt via het luchtfilter en de sentinel-klep naar het compressorelement gevoerd. De 
perslucht wordt door de lucht-/oliescheider geleid, langs de minimumdrukklep en naar de 
nakoeler en wordt vervolgens door de waterafscheider naar de uitlaat gevoerd. Bij een Full 
Feature-eenheid wordt de perslucht via circulatie door de koeldroger naar de uitlaat gevoerd. 
 

 
 
 
 

1. Inlaatfilter 10. Minimumdrukklep 
2. Sentinel-klep 11. Elektromagnetische klep 
3. Schroefelement 12. Nakoeler 
4. iPM 13. Ventilator 
5. Lucht-/olieafscheider 14. Oliekoeler 
6. Thermostatische omloopklep 15. Elektronische aftap 
7. Oliefilter 16. Droger 
8. Veiligheidsklep 17. Condensaatpreventiecyclus 
9. Olieafscheider   
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De interne permanentmagneetmotor (iPM) 
 
Deze motor met een zeer hoog rendement overtreft de IE4-efficiëntiedrempel. Hij is intern 
ontworpen in België. Het ontwerp is zeer compact met een oliekoelcircuit, waardoor een 
koelluchtstroom niet meer nodig is. De olie smeert ook de lagers, zodat (her)smeren niet nodig 
is. Deze motor is geoptimaliseerd voor hogere toerentallen en heeft een IP66-kwalificatie 
(NEMA4X). 
 

  
 
Directe aandrijving  
 
De motor drijft de mannelijke rotor van het element direct aan, waardoor tandwielen of riemen 
en asafdichting overbodig worden. Dit maakt een drukbestendige aandrijflijn mogelijk, waarbij 
de olie van de motor naar het element stroomt. Door het verticale ontwerp is het vloeroppervlak 
60% kleiner, wat het een zeer compacte machine maakt. 
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Olieafscheider en oliefilter 
 
Het zeer efficiënte 2-traps lucht-olieafscheidersysteem voor een lager olieverbruik zorgt voor 
lage onderhoudskosten en een goede olieafscheiding tussen 2 service-intervallen. 
Het oliefilter verwijdert met 99% efficiëntie continu deeltjes groter dan 25 micron uit de olie. 
Daardoor wordt de smeerkwaliteit en de staat van de roterende onderdelen beschermd. 
 

 
 
Sentinel-klep 
 
De nieuwe GA VSD+ beschikt over een volledig nieuw systeem. Eenvoudig, maar briljant. Als 
lucht wordt aangezogen, wordt de klep mechanisch geopend. Als er geen lucht nodig is, 
detecteert een elektromagnetische klep de stop en stuurt een puls van perslucht naar de klep 
om deze weer te sluiten. Er kan geen perslucht ontsnappen via het luchtinlaatfilter en het hele 
systeem blijft onder druk. Er zijn dus geen afblaasverliezen. Er ontsnapt geen lucht. Er gaat 
geen energie verloren. Als de compressor opnieuw start, is de aandrijflijn volledig onder druk. 
De compressor is in een mum van tijd weer opgestart. Ook dit bespaart energie. 
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ELEKTRONIKON  
 
Elektronikon® Touch-regelaar 
  

 
 
Elektronikon® Touch met weergave van de compressor: 
 
De nieuwste Elektronikon® Touch-regelaar biedt een intuïtieve, eenvoudig te gebruiken 
touchscreenregelaar. Daarnaast beschikt de Elektronikon® Touch-regelaar over een groot 
aantal verschillende besturings- en bewakingsfuncties waarmee u het rendement en de 
bedrijfszekerheid van uw compressor kunt vergroten, dankzij de vele ingebouwde, 
geavanceerde besturingsalgoritmen.  
 
Elektronikon® Touch-regelmodule 
 
Het regelsysteem omvat de Elektronikon® Touch-regelaar voor de aansturing, regeling en 
bewaking van de compressor. Alle Elektronikon® Touch-regelmodules tonen en bewaken: 
 
1. Compressorstatusindicatie 

• Spanning aan 
• Automatisch bedrijf 
• Servicetimer 
• Compressortoerental 

2. Temperatuur, numerieke aflezingen 
• Uitlaat element 
• Temperatuur omgevingslucht  

3. Druk, numerieke aflezingen 
• Uitlaatlucht 

4. Compressorregeling 
• Start/stop 
• Reset/test 

5. Urentellers 
• Totaal aantal bedrijfsuren 
• Totaal aantal uren belast draaien (op verschillende toerentallen) 

6. Timers 
• Start/stopopdrachten compressor op tijdbasis programmeren 

7. Indicaties voor vereiste service 
• Luchtfilter 

8. Compressorveiligheid - waarschuwingsmeldingen 
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• Hoge uitlaattemperatuur van het element. 
• Werking van de elektronische aftap 
• Sensorfout 
• Hoog dauwpunt  
• Koelwaterinlaattemperatuur (watergekoelde versies) 
• Koelwateruitlaattemperatuur (watergekoelde versies) 
• Drukval over PD/DD-filters (optie) 

9. Compressorveiligheid - uitschakelmeldingen 
• Hoge uitlaattemperatuur van het element. 
• Overbelasting van aandrijfmotor/ventilatormotor 
• Noodstop 

10. Digitale output-relais voor externe bewaking (spanningsvrij) 
• Automatische/handmatige bediening 
• Algemene waarschuwing 
• Algemene alarmstop 

11. SmartLink compressorbewaking op afstand 
• Systeem voor bewaking op afstand helpt u uw persluchtsysteem te optimaliseren en 

energie en kosten te besparen. 
• Biedt volledig inzicht in uw persluchtnet. 
• Anticipeert op mogelijke problemen door voorafgaande waarschuwing. 

 
Kenmerken en voordelen 
 
Energiebesparing 
 

• Geavanceerd compressorelement   
o Laag energiegebruik en hoge opbrengst van perslucht 

• Variable Speed Drive-technologie en iPM-motor 
o Met deze technologie kunnen de compressoren voldoen aan de exacte 

persluchtbehoefte van uw systeem. U verspilt geen energie en bespaart op 
kosten. 

• Geïntegreerde droger met SAVER-cyclustechnologie 
o Zorgt voor een verlaging van het energieverbruik van geïntegreerde 

luchtbehandelingsapparatuur bij geringe belasting. De waterafscheiding wordt 
verbeterd en het drukdauwpunt (PDP) wordt stabieler. 

• Volledig geïntegreerd en compact ontwerp 
o De compressorbesturing draagt zorg voor optimale efficiëntie en 

betrouwbaarheid. Komt volledig tegemoet aan uw persluchtvereisten en zorgt 
voor optimaal gebruik van uw vloeroppervlak. 

 
Stille werking 
 

• Geluiddempende omkasting 
o Er is geen aparte compressorruimte nodig. Installatie is in vrijwel iedere 

werkomgeving mogelijk. 
 
Hoogste bedrijfszekerheid 
 

• Omkasting met koud/warm-scheiding 
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o De warmteproducerende onderdelen zijn van de rest van het systeem 
afgescheiden, waarmee deze omkaste eenheid minder gevoelig is voor 
storingen. 

• IP66 (NEMA4X)-motor 
o De oliegekoelde motor neemt het risico weg van verontreiniging door de 

motor. 
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Technische kenmerken: GA 15 VSD+ FF 13 - 7 Bar 
 
WERKINGSLIMITATIES 
- maximale werkdruk 12,75 bar (e) 
- minimale werkdruk 5,5 bar (e) 
- maximale omgevingstemperatuur 46 °C 
- minimale omgevingstemperatuur 1 °C 
 
PRESTATIES / VERBRUIK 

% speed Werkelijk luchtdebiet FAD (#)   
Bij werkdruk van 7 bar (e)  

Totaal elektrisch (#) 
opgenomen netvermogen 

19 7,1 l/s 4,2 kW 
25 9,7 l/s 5,0 kW 
45 18,8 l/s 8,1 kW 
65 28,0 l/s 11,8 kW 
85 36,3 l/s 15,8 kW 

100 41,8 l/s 19,0 kW 
 
GEÏNSTALLEERD VERMOGEN: 
- hoofdmotor 15 kW 
- koelventilator 0,19 kW 
- koeldroger 0,43 kW 
 
HOOFDAANDRIJFMOTOR: 
- merk ATLAS COPCO 
- rendementsklasse volgens de norm IEC60034-30 IE4 
- bescherming klasse F IP 66 
- efficiëntie motor 94,5% 
 
FREQUENTIEOMVORMER: 
- merk Yaskawa 
 
COMPRESSORGEGEVENS: 
- koelingdebiet : compressor / droger 0,8 / 0,18 m3/s 
- temperatuur van de perslucht boven de koelluchttemp. 5 °C 
- drukdauwpunt droger + 3 °C 
- koelvloeistof R134a 
- inhoud oliekringloop 7,8 l 
- restoliegehalte <2 mg/m³ 
- geluidsniveau op 1 meter volgens CAGI PNEUROP norm PN8NTC2.2 64 dB(A) 
- nettogewicht 279 kg 
- afmetingen: lengte x breedte x hoogte 985 x 630 x 1420 mm 
 
INSTALLATIEGEGEVENS: 
- afmetingen uitlaatkraan perslucht 3/4 G 
- aanbevolen kabelsectie 3 x 6 mm² + PE 
- aanbevolen zekeringen 40 A 
- Minimale sectie aardingsgeleider (conform EN60204-1) 10mm² 
- Nodige lekstroomschakelaar geschikt voor alle stroomtypes 
 (Type RCM of RCD type B conform EN60755) 
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REFERENTIEGEGEVENS: 
- omgevingstemperatuur 20 °C 
- atmosferische druk 1 bar (a) 
- relatieve vochtigheid 0 % 

(#) Alle debieten en elektrisch opgenomen vermogens zijn conform aan de normen ISO 1217, ed. 4, Annex E – 2009 
(*) Enkel geldig voor losse kopergeleiders of meeraderige kabels met PVC-isolatie (70°C) in openlucht of in kabelgoten bij 

een omgevingstemperatuur tot 30°C en bedrijf bij nominale spanning 
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Technische kenmerken: GA 15 VSD+ FF 13 - 13 Bar 
 
WERKINGSLIMITATIES 
- maximale werkdruk 12,75 bar (e) 
- minimale werkdruk 5,5 bar (e) 
- maximale omgevingstemperatuur 46 °C 
- minimale omgevingstemperatuur 1 °C 
 
PRESTATIES / VERBRUIK 

% speed Werkelijk luchtdebiet FAD (#)   
Bij werkdruk van 12,5 bar (e)  

Totaal elektrisch (#) 
opgenomen netvermogen 

31 7,3 l/s 6,6 kW 
37 9,0 l/s 7,3 kW 
67 17,9 l/s 11,2 kW 
81 22,5 l/s 13,4 kW 
96 26,8 l/s 15,7 kW 

100 27,9 l/s 16,3 kW 
 
GEÏNSTALLEERD VERMOGEN: 
- hoofdmotor 15 kW 
- koelventilator 0,19 kW 
- koeldroger 0,43 kW 
 
HOOFDAANDRIJFMOTOR: 
- merk ATLAS COPCO 
- rendementsklasse volgens de norm IEC60034-30 IE4 
- bescherming klasse F IP 66 
- efficiëntie motor 94,5% 
 
FREQUENTIEOMVORMER: 
- merk Yaskawa 
 
COMPRESSORGEGEVENS: 
- koelingdebiet : compressor / droger 0,8 / 0,18 m3/s 
- temperatuur van de perslucht boven de koelluchttemp. 5 °C 
- drukdauwpunt droger + 3 °C 
- koelvloeistof R134a 
- inhoud oliekringloop 7,8 l 
- restoliegehalte <2 mg/m³ 
- geluidsniveau op 1 meter volgens CAGI PNEUROP norm PN8NTC2.2 64 dB(A) 
- nettogewicht 279 kg 
- afmetingen: lengte x breedte x hoogte 985 x 630 x 1420 mm 
 
INSTALLATIEGEGEVENS: 
- afmetingen uitlaatkraan perslucht 3/4 G 
- aanbevolen kabelsectie 3 x 6 mm² + PE 
- aanbevolen zekeringen 40 A 
- Minimale sectie aardingsgeleider (conform EN60204-1) 10mm² 
- Nodige lekstroomschakelaar geschikt voor alle stroomtypes 
 (Type RCM of RCD type B conform EN60755) 
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REFERENTIEGEGEVENS: 
- omgevingstemperatuur 20 °C 
- atmosferische druk 1 bar (a) 
- relatieve vochtigheid 0 % 

(#) Alle debieten en elektrisch opgenomen vermogens zijn conform aan de normen ISO 1217, ed. 4, Annex E – 2009 
(*) Enkel geldig voor losse kopergeleiders of meeraderige kabels met PVC-isolatie (70°C) in openlucht of in kabelgoten bij 

een omgevingstemperatuur tot 30°C en bedrijf bij nominale spanning 
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Atlas Copco Belgium n.v./s.a. 
Brusselsesteenweg 346 
BE-3090 Overijse 
Tel: +32 (0)2 689 05 11 
BTW-TVA BE 0400.617.324 
Fax: +32 (0)2 689 05 14 

RPR Brussel - RPM Bruxelles 
Email: bga.info@be.atlascopco.com 
Internet: www.atlascopco.be 

BNP Paribas Fortis 
Account: 230-0100275-94 
IBAN: BE 87 2300 1002 
7594 
BIC: GEBABEBB 

BPO 
Account: 000-0012788-81 
IBAN: BE 36 0000 0127 8881 
BIC: BPOTBEB1 
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