
Componenten in de buitenlucht of voor extreme 
omstandigheden moeten bestand zijn tegen hoge en 
lage temperaturen, corrosieve omstandigheden en 
UV-straling. Precies voor deze omstandigheden is de 
luchtverzorgingsunit PCRP ontwikkeld.

Volledig RVS
Robuust RVS design (SS316L), 

hierdoor is de PCRP toepasbaar in 

groot temperatuurbereik (–60 °C 

tot +80 °C) en bestand tegen 

agressieve omstandigheden.

Robuust
Door robuuste ontwerp en rigide 

RVS bevestigingsmateriaal, 

bestand tegen extreme 

omgevingen en temperaturen.

Stabiele druk
Gepatenteerde lip seal techniek 

voor een snelle, veilige en 

zekere ontluchting.

ATEX 
Toepasbaar in kritische 

omgevingen. Door de aparte 

uitgang voor de correctie/

regellucht kan deze lucht veilig 

worden afgevoerd uit de zone.

Ontworpen voor tremen



Toepassingsgebieden

Olie & gas
De PCRP is ontwikkeld conform NACE 
MR0175/ISO 15156 voor de behui-
zing en opvangbeker. Daardoor is de 
PCRP toepasbaar voor de olie- en gas-
industrie. Door het robuuste ontwerp en 
weerbestendige functies geldt dit ook 
voor offshore toepassingen.

ATEX
Omdat er in het ontwerp alleen 
vonkvrije materialen zijn toegepast is de 
PCRP toepasbaar in ATEX zones. Zowel 
voor gassen en dampen (1 en 2), als bij 
stoffen (21 en 22).

Food
Door het gladde en clean design 
ontwerp is de PCRP uitermate 
geschikt voor toepassingen voor de 
food industrie. Daarnaast zorgt de 
volledige RVS behuizing voor een goede 
resistentie tegen schoonmaakmiddelen 
en andere agressieve stoffen.

Specificaties PCRP-64 PCRP-44

Poortaansluiting BSSP 1/4", 1/2" & NPT 1/4", 1/2" BSSP 1/4", 1/2" & NPT 1/4", 1/2" 

Materiaal SS 316L SS 316L

Maximale doorlaat 4115 l/min 1400 l/min

Temperatuur (keuze –20 °C of –60 °C) tot +80 °C (keuze –20 °C of –60 °C) tot +80 °C

Drukbereik 0,5 - 7 bar, 0,5 - 12 bar 0,5 - 7 bar, 0,5 - 12 bar

Filtratie 5µ & 40µ 5µ & 40µ

ATEX zones 1/2/21/22 1/2/21/22



Luchtverzorging binnen portfolio

MS-Basic
 Festo polymeerlijn

 Scherp geprijsd

 Te combineren met de 

standaard MS

MS
 Complete verzorgingslijn

 Verkrijgbaar met metalen 

onderbeker

 Modulair en eenvoudig uit te 

breiden

 Verschillende bouwgroottes 

met elkaar koppelbaar

 Online configureerbaar voor 

een complete samengebouwde 

unit

PCRP
 High end luchtverzorgingslijn

 Ontworpen voor extremen

 Volledig RVS

Luchtverzorging

Drie verschillende 

productlijnen



Kwaliteits- 
klasse

Deeltjesgrootte Vochtgehalte Olie-
gehalte

≤ 0,1µ 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.

Werking van het filter reduceer

Luchtkwaliteitsnormen
De normen voor persluchtkwaliteit 

staan beschreven in de ISO 8573-

1:2010. Hierbij schrijft men voor dat 

de persluchtkwaliteit bepaald wordt 

aan de hand van 3 meet waardes. Dit 

betreft de hoeveelheid deeltjes, het 

optredende drukdouwpunt en de 

hoeveelheid olie in de perslucht. 

De voorschreven kwaliteit is afhankelijk 

van de industrie en de toepassing. 

Door middel van een meting op locatie 

kunt u inzichtelijk krijgen welke 

stappen nodig zijn voor de gewenste 

persluchtkwaliteit.

Direct de juiste luchtverzorging 

samenstellen via de online 

engineeringstool.

Stelschroef voor het instellen van de 

gewenste luchtdruk door middel van 

een rigide bout/moer verbinding.

De gewenste druk wordt bereikt door 

de stelveer in combinatie met het 

diafragma.

Voedingspoort (1)

De aangevoerde perslucht wordt door 

een schoepdisc geleid, waarbij er 

een werveling ontstaat in de beker. 

Hierdoor ontdoet de perslucht zich van 

condensaat.

Aansluiting voor het aftappen 

van het condensaat in de beker.

Ontluchtingspoort (3) met 1/8" 

aansluiting. Hierdoor kan de overdruk in 

kritische omgevingen afgevoerd worden.

Arbeidspoort (2) met de gewenst 

luchtdrukwaarde.

Filter cartridge voor het zuiveren van de 

perslucht voor een optimale kwaliteit.


