
Luchtverzorging: The Basics
De luchtverzorging is het begin van een goede 
persluchtconditionering aan het begin van 
elke machine of applicatie. Hiermee wordt de 
veiligheid en zekerheid van ieder pneumatisch 
systeem bepaald. 

Controlefunctie Persluchtkwaliteit

Vocht
Waterafscheiders, adsorptie- 

en membraandrogers

Deeltjes
Oppervlakte- en dieptefilters

Olie
Actieve koolfiters

De variabelen
De richtlijnen voor persluchtkwaliteit staan beschreven in de ISO 8573-1:2010. 

Deze beschrijft de persluchtkwaliteit in 7 klassen, op basis van 3 variabelen;

Persluchtvoorziening Leiding Persluchtverzorging Klasse Toepassing

Compressor [*:7:*] Waterafscheider [*:7:*]
Alle applicaties waar alleen het 
watergehalte in de perslucht van belang is 
(zoals mijnbouw etc.)

Filter  Drogers [7:4:4] 40 µm [7:4:4] Standaard specificatie voor pneumatische 
ventielen en cilinders.

40 µm  5 µm [6:4:4] Noodzakelijk voor servopneumatische 
positioneeringstaken.

40 µm  5 µm  1 µm [2:4:3]
Toepassingen waar hogere waarden 
nodig zijn vanwege stofdeeltjes en olie 
residuën, zoals papier- of textielindustrie.

40 µm  5 µm  1 µm  0,01 µm [1:4:2] Toepassingen in lagertechniek, en 
poedercoating.

40 µm  5 µm  1 µm  0,01 µm  
Act. 
kool [1:4:1] Applicaties met optische componenten, 

zoals lasers ed.

40 µm  5 µm  1 µm  0,01 µm  
Membr. 
droger  

Act. 
kool [1:3:1] Semicon en pharmaceutische industrie. 

[7:4:4] 40 µm  5 µm  1 µm  Adsorptiedroger  [2:2:2] Transport van poeder, in de foodzone is 
het zelfs [1:2:1]

Kwaliteits-
klasse

Deeltjesgrootte Vochtgehalte Olie- 
gehalte

≤ 0,1 µ 0,1µ-0,5µ 0,5µ-1,0µ 1,0µ-5,0µ Druk 
dauwpunt

Vocht- 
gehalte

Aerosolen/ 
damp

Deeltjes/Nm3 °Cdp g/Nm3 Mg/Nm3

0 Gespecificeerd door eindgebruiker echter 
stringenter als klasse 1

1 N.G. ≤ 20.000 ≤ 400 ≤ 10 ≤ –70 ≤ 0,003 ≤ 0,01

2 N.G. ≤ 400.000 ≤ 6.000 ≤ 100 ≤ –40 ≤ 0,11 ≤ 0,1

3 N.G. N.G. ≤ 90.000 ≤ 1.000 ≤ –20 ≤ 0,88 ≤ 1

4 N.G. N.G. N.G. ≤ 10.000 ≤ +3 ≤ 6 ≤ 5

5 N.G. N.G. N.G. ≤ 100.000 ≤ +7 ≤ 7,8 > 5

6 Cp: 0 mg/Nm3 < CP ≤ 5 mg/Nm3 ≤ +10 ≤ 9,4 –

7 Cp: 5 mg/Nm3 < CP ≤ 10 mg/Nm3 –

x Cp: CP > 10 mg/Nm3 –

Referentie condities:
Temperatuur: 20 °C / Druk: 1 bara / H2O druk: 0 bar volgens ISO-8573-1:2010 / 
Klasse 4 Cp: Massa concentratie; Cw: vloeibaar waterconcentratie; N.G.: Niet gespecificeerd.

Schakelen en regelen
Inschakel- en 

drukregelventielen

Meten
Druk- en 

debietsensoren

Veiligheid
Slowstart- en veilig-

heids ventielen. LOTO op 

bedieningsfuncties.


