
Professionele perslucht 
absorptiedroger 16 bar 

-40 C° voor laserapparatuur

Snijden met ultra zuivere 
perslucht 16 Bar als 

alternatief voor stikstof

Enorme besparing op 

werkingskosten!

ALHP Serie



Effect van persluchtkwaliteit op laserapparatuur
Mogelijke oorzaken van gecontamineerde perslucht

Mogelijke gevolgen van gecontamineerde perslucht
»     Werkstuk kan niet worden doorgesneden of hangende slakken aan het werkstuk
»    Beschadigde optische lens, resulterend in hoge vervangingskosten
»    Ernstige gevallen leiden tot lichtbundel vervuiling en verkorten de levensduur van laserapparatuur.

Laser snijden
Met als hulpgassen:

»    Luchtverontreiniging                  
»    Compressor smeerolie

»     Waterdamp
»    Condenswater

»     Atmosferisch stof
»     Roest
»     Pijpleiding onreinheden

»     Slijtage en roest van compressoren
»     Corrosie van leidingsysteem

»     Solventen
»    Oliedamp

Stikstof Zuurstof Perslucht

N
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Gebruikelijk gas Stikstof Zuurstof Perslucht

Funktie 1.  Blaast het gesmolten metaal 
weg

2. Accelereert de koeling
3.  Sluit lucht af en verhindert 

oxydatie in de snede

1.  Blaast het gesmolten metaal weg
2.  Genereert een veel hetere  

laserstraal
3.  Geeft de warmte af mits oxidatie-

reactie met het metaal dit in  
combinatie van laser energie  
bezorgd deze voldoende hitte 
voor het snijproces

1.  Blaast het gesmolten metaal weg
2. Brengt meer warmte in de laserstraal
3.  Geeft de warmte af mits oxidatie- 

reactie met het metaal
4.  Beschermt het oppervlak van het 

werkstuk
5.  Soms beschermd het luchtgebruik 

ook de lichtbundel

Voordeel Het bewerkte oppervlak is glad 
en schoon 

Lage druk en lage proceskosten De prestaties situeren zich tussen 
zuurstof en stikstof, hoge snijsnelheid, 
glad verwerkingsoppervlak, lage  
kosten en hoog rendement

Nadeel Hoge druk, hoge gaskosten Het werkoppervlak is zwart Enkel perfect resultaat mits onze 
ALHP-droger



Filters zijn sterk geïntegreerd 
en compact

»     Het filtersystem heeft een professioneel  
verbindingsontwerp om lekkage te voorkomen

»   Handig aan te sluiten en eenvoudig in  
onderhoud

Interactie met compressor 
De absorptiedroger werkt synchroon met de compressor, bij gebruik van 
de het koud contact in poort (V) zal de droger zijn geheugenfunctie
activeren van zodra de persluchtaanvoer stopt. De droger hervat evenwel 
zijn functie op hetzelfde niveau zodra de perslucht terug geactiveerd 
wordt. Dit resulteert in een optimale werking en bespaart veel op werkings-
kosten zowel naar de regeneratie van de moleculaire absorptiekorrels als 
naar elektriciteit, maar verlaagd ook de service interventies.

Precisiefilter

Kamer

Absorptiedroger, met een 
geïntegreerd en totaal 
filtersysteem t.b.v. perslucht 
met 16 bar werkdruk, 
resultaat: zeer zuivere perslucht

Oliefilter

Waterafscheider

Deeltjes filter



TIPX-regelsysteem 

Het TIPX regelsysteem bewaakt het dauwpunt in real-
time, en regelt de werking van de droger, verlengt 
aanzienlijk de absorptietijd en bespaart op de benodigde 
regeneratie perslucht voor het drogen van de moleculaire 
korrels. Het gepatenteerde TIPX regelsysteem bespaart 
als dusdanig tot 80% op de benodigde energie dit in 
vergelijking met een conventionele absorptiedroger. 
De combinatie met een 16 bar javac scroll compressor 
of een PM 16 bar schroefcompressor staan garant 
voor energiezuinige maar ook milieuvriendelijkere 
persluchtinstallatie

Theoretische parameters voor laser 
op basis van een 1200 watt reactor
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Energieverbruikscurve voor modellen zonder TIPX systeem

Energieverbruikscurve voor modellen met TIPX systeem

materiaal
Parameter lasersnijmachine

dikte 
(mm)

hulpgas brandpunts-
afstand

snelheid 
(m/min)

diameter 
mondstuk (mm)

snijdruk
 (bar)

perforatiedruk 
(bar)

staal 1 perslucht 0 10 2 5 0.7

staal 1.5 perslucht -1 6.5 2 8 0.5

staal 2 perslucht -1 6 2 8.5 0.5

staal 3 perslucht -2 4 2.5 12 0.8

staal 4 perslucht -2.5 2 3 15 1

RVS 1 perslucht -0.5 30 2 10 0.8

RVS 2 perslucht -1.5 8 2 10 0.7

RVS 3 perslucht -2 4 2 10 0.7

RVS 4 perslucht -3 2 3 12 0.7

RVS 5 perslucht -4 1.3 3 13.5 0.7

aluminium 1 perslucht -0.5 10 1.5 8 0.7

aluminium 2 perslucht -1 8 2 10 0.7

aluminium 3 perslucht -1 4 2 12 0.8

aluminium 4 perslucht -2 0.4 2 12 1

Opmerking: Bovenstaande gegevens zijn gebaseerd bij gebruik van een 3 KW lasersnijmachine

Q: energie consumptie eenheid



nozzle netto debiet compressor output voorgestelde droger arbeidsdruk

≤2.6 1000 l/m 1.340 lit/minuut ALHP0115/HP

16 bar

≤3.2 1500 l/m 1.880 lit/minuut ALHP0115/HP

≤3.4 1700 l/m 2.130 lit/minuut ALHP0165/HP

≤3.7 2000 l/m 2.670 lit/minuut ALHP0165/HP

≤3.9 2200 l/m 2.750 lit/minuut ALHP0165/HP

≤4.3 2700 l/m 3.380 lit/minuut ALHP0200/HP

≤4.5 2900 l/m 3.850 lit/minuut ALHP0230/HP

≤4.7 3100 l/m 3.850 lit/minuut ALHP0230/HP

≤5.0 3600 l/m 4.800 lit/minuut ALHP0330/HP

≤5.1 3700 l/m 4.800 lit/minuut ALHP0330/HP

≤5.5 4300 l/m 5.380 lit/minuut ALHP0330/HP

≤5.6 4500 l/m 5.630 lit/minuut ALHP0330/HP

≤6.1 5400 l/m 7.200 lit/minuut ALHP0400/HP

≤6.4 5800 l/m 7.650 lit/minuut ALHP0510/HP

≤6.6 6100 l/m 7.650 lit/minuut ALHP0510/HP

≤7.0 7000 l/m ≥8.750 lit/minuut ALHP0510/HP

≤7.3 7500 l/m ≥9.480 lit/minuut ALHP0680/HP

≤8.1 9300 l/m ≥11.600 lit/minuut ALHP0680/HP

Keuzetabel 
Hiernaast ziet u de keuzetabel 
in functie van de toegepaste 
absorptiedroger, rekening 
houdende met het regenera-
tieproces van de droger, wat 
neerkomt op een verbruik van 
20%, en dit enkel tijdens de 
persluchtafgifte dankzij de
gepatenteerde TIPX controller.



Vergelijking tussen adsorptieluchtdroger en conventionele luchtdroger

vermogen dauwpunt lens wissen 
frequentie

verandering 
lens

snijsnelheid snijdikte levensduur van 
lasersnijmachine

condens droger 300 watt boven 5°C 2 uur-
1 maand

halve maand 3 
maanden

— — —

adsorptie 
luchtdroger

50 watt onder -40°C 6 maanden 6 maanden 
1 jaar

+ 20% + 20% + 30%

Uit de bovenstaande gegevensvergelijking blijkt dat de perslucht die is verkregen, d.m.v. van een 
-40°C ALHP absorptiedroger een uitermate zuivere perslucht gegenereerd. Hierdoor verhoogt de 
algehele prestatie van de laser.

Typische opstelling van een persluchtinstallatie 
t.b.v. lasersnijden met perslucht

hoge kwaliteit perslucht

tank

tank

Kostenbesparing
 
Rekent men dat de investering in een stikstoftank, 
of huur hiervan, samen met de gevoelig duurdere 
kostprijs van de stikstof zelf, een belangrijke kosten-
factor blijken in het snijproces. Dit in tegenstelling 
tot een eenmalige investering van compressor en 
absorptiedroger met een afschrijvingstermijn in func-
tie van de werkingsgraad van 5 tot 15 jaar. Voorts de 
beperkte onderhoudskosten van een javac installatie.

Het resultaat kan oplopen tot een bezuiniging van 90% 
in de werking zonder een merkwaardige toegeving te 
doen in de kwaliteit van de snede.
Meer nog door toepassing van perslucht zal de 
snijsnelheid nog verhogen met 20% in RVS tegenover 
stikstof. Het gebruik van stikstof zal nog enkel worden 
toegepast voor beperkte snijopdrachten, waar stikstof 
is aangewezen.

16 bar scroll compressor



Nitrogeen vs Absorptiedroger behandelde perslucht

Normering ISO8573-1:2010 van de zuiverheidsgraad van perslucht

Het vochtgehalte van perslucht bij dauwpunt -40°C is 0,0950g/m³@16 bar

RVS ALUStaal

Verontreinigend Vaste deeltjes
Water PDP°C Olie (olienevel, oliedruppel 

en stoom) mg/m³
ISO8573-1:2010

Maximale deeltjesinhoud/m³
0.1-0.5μm 0.5-1.0μm 1.0-5.0μm

0 Aanbevolen door gebruikers of leveranciers van apparatuur en strenger dan niveau 1

1 ≤20,000 ≤400 ≤10 ≤-70 ≤0.01

2 ≤400,000 ≤6,000 ≤100 ≤-40 ≤0.1

3 ≤90,000 ≤1,000 ≤-20 ≤1

4 ≤10,000 ≤+3 ≤5

5 ≤100,000 ≤+7

6 ≤+10

Opmerkingen: De referentieomstandigheden van het gasvolume zijn omgevingstemperatuur 20°C, 
absolute luchtdruk 100kPa, relatieve stoomdruk 0.

Het verschil in kwaliteit van de snede is zoals  
u merkt zeer fractioneel. 
Links ziet u het resultaat met nitrogeen en 
rechts ziet u het resultaat met de door onze 
absorptiedroger behandelde perslucht.
Voor staal is het verschil nihil, voor RVS is er 

een lichte verkleuring die, indien nodig,  
gebeitst kan worden, en voor ALU is er totaal 
geen verschil. Wat wel een verschil is, is de 
snelheid van het snijproces. Deze wordt met 
een factor 20% verhoogd door de aanwezigheid 
van zuurstof in het snijgas



Technische parameters en afmetingen

Model

Uitvoering  configuratie droger met de 4 filters

Verwerkingscapaciteit 
@ 16bar, 35°C ³m/min

Afmetingen (mm) Aanslui-
ting

Gewicht 
(kg)

-40°C -70°C A B C D E F G H

ALHP0115/HP 2400 l/m 735 415 450 410 355 200 320 680 G3/4 56.40

ALHP0165/HP 3500 l/m 885 415 450 480 355 200 320 835 G3/4 63.20

ALHP0200/HP 4200 l/m 995 425 450 500 365 200 320 940 G1" 71.00

ALHP0230/HP 4800 l/m 1085 500 475 530 410 200 320 1030 G1" 76.50

ALHP0330/HP 7000 l/m 790 725 535 545 / 240 295 1030 G1 1/4" 116.00

ALHP0400/HP 8500 l/m 900 725 535 545 / 240 295 765 G1 1/4" 133.70

ALHP0510/HP 10800 l/m 790 910 535 650 / 400 295 680 G1 1/2" 157.10

ALHP0620/HP 13000 l/m 900 910 535 650 / 400 295 790 G1 1/2" 175.00

ALHP0680/HP 14400 l/m 985 910 535 650 / 400 295 850 G1 1/2" 203.70

Max. Inlaattemperatuur 50°C Min Inlaat Temp 2°C

Omgevingstemp. 2-45°C Geluidslast  80 dBa

Max. Werkdruk 16 bar Min. Werkdruk 2 bar

Voeding 230 volt AC 50 Hz Vermogen 50W

Drukdauwpunt -40°C Drukval  Drop 0.14bar (exclusief filter)

 « Enkele groep

Meervoudige groep »
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Correctiefactor voor temperatuur (CFT)

Correctiefactor arbeidsdruk (CAD)

   persluchtdebiet (capaciteit)
   CFT×CAD

                    = de minimum capaciteit waaronder de droger moet voldoen

Een voorbeeld maakt dit duidelijker:
Bij een capaciteit van 2000 l/m  met een CFT  van 35°C, en CAD 14 bar dan voldoet de ALHP0115 met een  
verwerkingscapaciteit van 2400 l/m volgens deze formule.
Bij een capaciteit van 2500 l/m  met een CFT  van 50°C, en CAD 16 bar dan voldoet de ALHP0165 met een  
verwerkingscapaciteit van 3500 l/m volgens deze formule.

Max. Inlaat-
temperatuur

°C 25 30 35 40 45 50

CFT 1 1 1 0.97 0.88 0.73

Minimale 
persluchtdruk

Bar 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

CFP 0.30 0.36 0.42 0.47 0.54 0.59 0.65 0.71 0.77 0.83 0.88 0.94 1.00

Model en configuratie

Inlaatstroomsnelheid:

Basismodel

Uitvoering  configuratie droger met de 4 filters

Interactief signaal Dauwpunt-
weergave 

TIPX Wateraf-
scheider

Deeltjesfilter Oliefilter Precisie 
stoffilter

Directe input 485 poort

ALHP0115HP V T D E S(0015) O(0015) A(0015) RA(0015)

ALHP0165HP V T D E S(0020) O(0020) A(0020) RA(0020)

ALHP0200HP V T D E S(0028) O(0028) A(0028) RA(0028)

ALHP0230HP V T D E S(0028) O(0028) A(0028) RA(0028)

ALHP0330HP V T D E S(0036) O(0036) A(0036) RA(0036)

ALHP0400HP V T D E S(0048) O(0048) A(0048) RA(0048)

ALHP0510HP V T D E S(0075) O(0075) A(0075) RA(0075)

ALHP0620HP V T D E S(0075) O(0075) A(0075) RA(0075)

ALHP0680HP V T D E S(0075) O(0075) A(0075) RA(0075)

GHSD0080HP V T D E S(0015) O(0015) A(0015) RA(0015)

GHSD0115HP V T D E S(0020) O(0020) A(0020) RA(0020)
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Bv. De absorptiedroger ALHP0115 HP, heeft een verwerkingscapaciteit van 
2400 liter/minuut, bij een dauwpunt van -40 °C. Er is een verwaarloos-
bare drukval van 0.14 Bar. Door de interactie van de filters daarentegen, 
verbruikt het regeneratieproces (drogen van de sief) 20% van het pers-
luchtvermogen, wat maakt dat deze uitvoering goed is voor een perslucht-
verbruik op de laser tot een 1900 liter/minuut. De uiteindelijke berekening 
van de benodigde perslucht en dito absorptiedroger maakt deel uit van 
een studie per installatie. De gegevens in onze tabellen zijn daarom slechts 
een theoretische benadering van de exacte behoefte.

Welke absorbtiedroger inzetten?


