
Solide, eenvoudig en slim:
geavanceerd en betrouwbaar  
op het gebied van perslucht 
RCD 30i-45i / RCD 30i-45i FREQ OLIEGEÏNJECTEERDE SCHROEFCOMPRESSOREN



Als u al eerder een Creemers-compressor hebt 

gehad, weet u dat deze u niet in de steek zal laten. 

De RCD 30i-45i (FREQ) zet deze traditie van 

betrouwbaarheid voort. De compacte en stille RCD 

30i-45i (FREQ) past in de kleinste ruimtes en 

presteert onder de zwaarste omstandigheden. 

Deze zal ook uw bedrijfskosten laag houden. De 

Variable Speed Drive RCD 30i-45i FREQ verlaagt 

het energiegebruik met maar liefst 35%.

Betrouwbaar bedrijf
 Stille, compacte constructie om ruimte te besparen en het geluidsniveau te 

verlagen.

 Eenvoudig te bedienen dankzij de geavanceerde ES4000T-regelaar.

 Betrouwbaar bedrijf, zelfs bij omgevingstemperaturen tot 46 °C. 

  Het IP54-gesloten aandrijfsysteem en de elektrische kast garanderen 

betrouwbaarheid in stoffige en vochtige omstandigheden. 

  Lucht van hoge kwaliteit beschermt uw luchtsysteem, uw pneumatische 

gereedschappen en uw eindproducten.

Lagere kosten
 Stil bedrijf maakt installatie dichter bij gebruikers mogelijk.

 Een klein vloeroppervlak betekent ruimtebesparing, wat wederom geld 

bespaart.

 De geïntegreerde transmissie met directe/tandwielaandrijving zorgt voor 

minimale verliezen. 

  Eenvoudig toegankelijke serviceonderdelen garanderen snel en eenvoudig 

onderhoud.

  Verkrijgbaar met Variable Speed Drive-technologie voor een 

energiebesparing van 35%.

Hoe u uw compressor gebruikt, bepaalt in hoge mate uw bedrijfskosten. Daarom bevat onze 40-60 pk-serie een model 

met vast toerental voor stabiel luchtverbruik en een VSD-versie voor een fluctuerend luchtverbruik. 

RCD 30i-45i (FREQ)  
voor een stabiel en fluctuerend luchtverbruik 

Vraag naar 
perslucht

Luchtverliezen Energiegebruik Vraag naar 
perslucht

Luchtverliezen Energiegebruik

RCD 30i-45i FIXED-SPEED

-  Gemiddeld 30% kleiner vloeroppervlak dan de meeste 

concurrenten

-  Tandwielaandrijving draagt bij aan een hoge betrouwbaarheid in 

zware omstandigheden

-  Ideaal werkpaard voor compressorruimtes met een lange 

werkcyclus

Prestaties

RCD 30i-45i FREQ VARIABLE-SPEED

-  Directe aandrijving (30 kW) en tandwielaandrijving  

(37-45 kW) garanderen een slipvrij en betrouwbaar VSD-bedrijf

- Energiebesparingen tot 35%

-  Hoge IP-waarde voor mechanische en elektrische onderdelen 

voor een betrouwbaar bedrijf in zware omstandigheden

-  Terugverdientijd binnen 2 jaar voor de upgrade van vast 

toerental naar VSD

+ Besparingen op de TCO*
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Eenvoudig te gebruiken en onderhouden 
We weten dat u geen tijd te verliezen hebt. Daarom hebben we de RCD 

30i-45i (FREQ) zo ontworpen dat deze eenvoudig te gebruiken en te 

onderhouden is. De ES4000T-regelaar biedt een scala aan beheer- en 

bewakingsopties voor het luchtsysteem met behulp van het intuïtieve 

touchscreen. Het onderhoud van uw RCD 30i-45i (FREQ) is net zo 

eenvoudig. De servicepanelen kunnen snel worden verwijderd voor 

gemakkelijke toegang tot alle mechanische en elektrische componenten, om 

snel onderhoud met minimale uitvaltijd te garanderen.

Energiegebruik

Robuust en compact
De RCD 30i-45i (FREQ) is gebouwd om lang mee te gaan. De hoogwaardige schroefelementen en de transmissie worden ondersteund door 

hoogwaardige componenten en een robuuste omkasting die bestand is tegen zware en vuile omstandigheden. En hoewel de RCD 30i-45i 

(FREQ) robuust is, is deze het tegenovergestelde van groot. Dankzij het kleine vloeroppervlak past deze in de krapste ruimten in uw 

compressorruimte. Met een geluidsniveau van slechts 67 db(A) kunt u de RCD 30i-45i (FREQ) zelfs op uw productievloer installeren. 

Uitstekende luchtkwaliteit
Een hoge luchtkwaliteit – inclusief de vermindering van het vochtgehalte – is van het grootste belang om de levensduur van uw pneumatische 

gereedschappen te garanderen. Het is zelfs nodig voor gebruik als proceslucht. De RCD 30i-45i (FREQ)-serie levert deze hoogwaardige lucht 

door de binnenstromende lucht te reinigen via voorfiltermatten en een zeer efficiënt inlaatluchtfilter. In de compressor wordt de lucht verder 

gefilterd door een meertraps olieafscheider (<3 ppm) en een nakoeler. Hogere zuiveringsniveaus kunnen worden bereikt met een optionele 

droger, leidingfilters en een waterafscheider.

Variable Speed Drive voor energiebesparingen 
Als u een stabiele persluchtbehoefte heeft, werkt een compressor met 

vast toerental prima voor u. Als uw luchtverbruik gedurende de dag of 

week echter fluctueert, verspilt een compressor die altijd op 100% draait 

veel energie. De RCD 30i-45i FREQ Variable Speed Drive (VSD)-

compressoren van Creemers passen hun motortoerental aan uw 

luchtbehoefte aan wanneer deze stijgt en daalt. Het resultaat: tot wel 35% 

energiebesparing. In feite bestaat meer dan 70% van de kosten van het in 

bezit hebben en gebruiken van een compressor uit energiekosten, dus 

deze besparingen lopen snel op.
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Met het Intelligent CONnectivity System (ICONS), kunt u gegevens en inzichten van uw 

machines op uw computer, tablet of smartphone ontvangen. 

 Word op de hoogte gebracht per sms of e-mail wanneer uw machine uw aandacht vereist.

 Beheer uw onderhoudskosten en zorg voor een langere levensduur van de machine.

  Verhoog de betrouwbaarheid van uw machine door problemen te identificeren voordat ze een 

bedreiging vormen voor de continuïteit van uw productie.

Hogere bedrijfszekerheid, 
aangestuurd door ICONS

Intuïtieve  
besturing 

De ES4000T-regelaar* biedt u alle besturings-, 

bewakings- en connectiviteitsfuncties die u wilt en 

nodig heeft:

 Groot kleurentouchscreen van 4,3 inch 

 30+ talen

  Waarschuwingsindicatoren en 

uitschakelalarmen

 Aanduiding van onderhoudsstatus en -schema

  Online visualisatie van de 

bedrijfsomstandigheden

 Analyse van compressorgegevens

ECOntrol6i

Verbeter uw luchtsysteem 
met ECOntrol6i 
Gebruikt u meerdere compressoren? Synchroniseer uw machines en 

verhoog de betrouwbaarheid van uw luchttoevoer met de ECOntrol6i 

centrale controller oplossing. Eén touchscreen biedt u een scala aan 

beheeropties voor het luchtsysteem. Dit omvat het verlagen van de 

bedrijfsdrukbandbreedte voor maximale energiebesparing. U kunt ook de 

bedrijfsuren van uw compressoren gelijkstellen om op onderhoudskosten 

te besparen. 

* Optioneel voor modellen met een vast toerental.



In eigen beheer ontworpen 

compressie-element: Biedt beste vrije 

luchtlevering in zijn klasse en specifieke 

energiebehoeften.

Aandrijfsysteem: Voldoet aan IP54 voor 

volledige bescherming tegen stof en vocht. 

Radiale ventilator: Zorgt voor een 

verbeterde drukopbouw en een stil bedrijf.

Gebouwd voor betrouwbaarheid

Verlaag uw 
bedrijfskosten 
Wilt u besparen op uw compressorkosten? Het verlagen van uw 

energiegebruik zal de grootste impact hebben, veel meer dan het kiezen voor 

een goedkopere compressor. Gelukkig zijn er veel opties om het 

energiegebruik van uw persluchtsysteem tot een minimum te beperken. 

Eén enkele bron 
voor al uw perslucht 

Natuurlijk wilt u het meeste uit uw RCD 30i-45i (FREQ) 

halen. Breid de betrouwbaarheid en prestaties van 

Creemers in uw persluchtsysteem uit met onze 

luchtdrogers, leidingfilters, waterafscheiders, 

luchtketels en ons AIRnet-leidingsysteem. Beter nog, de 

meeste van deze functies kunnen volledig worden 

geïntegreerd in uw RCD 30i-45i (FREQ).

Efficiënte Siemens IE3-motor:  

Levert energiebesparingen van 

gemiddeld 35%; inclusief innovatieve 

oliekoeltechnologie voor optimale 

prestaties tot 46 °C. 

Elektrische schakelkast:  

Is bestendig tot 60 °C 

en is IP54-beschermd.

Energieterugwinning

Vast toerental tot VSD

Juiste drukvariant

Lekkage/drukval 
verhelpen

Selectie tankinhoud: 
vermindering van 
onbelast draaien

Transmissieverliezen

Motortechnologie
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 Geïntegreerde energieterugwinning

 IE4-motor met vast toerental

 8000-uurs premium synthetische olie

 Food grade-olie

 Vorstbeveiliging

 WSD & elektronische wateraftap

 Heavy duty-voorfiltering

 ECO6i

Meerdere opties 
De RCD 30i-45i (FREQ) wordt geleverd met een reeks opties om te 

voldoen aan uw specifieke of aanvullende eisen met betrekking tot 

luchtkwaliteit, efficiëntie, prestaties en werkomstandigheden: 



Technische gegevens

RCD 30i-45i

RCD 30i-45i FREQ

Afmetingen

Model

Max. werkdruk Referentiewerkdruk motorvermogen Vrije luchtlevering bij 
referentieomstandigheden* Geluidsniveau ** Koelluchtstroming

Gewicht

PACK FF

bar bar kW pk m3/u l/s cfm db(A) m3/u kg

RCD 30i

7,5 7,0

30 40

350 97,1 206

67 4900 530 640
8,5 8,0 321 89,3 189

10 9,5 296 82,1 174

13 12,5 265 73,7 156

RCD 37i

7,5 7,0

37 50

421 117,0 248

70 5.000 631 741
8,5 8,0 405 112,6 239

10 9,5 365 101,5 215

13 12,5 320 88,9 188

RCD 45i

7,5 7,0

45 60

491 136,3 289

72 7950 646 764
8,5 8,0 455 126,5 268

10 9,5 419 116,4 246

13 12,5 377 104,8 222

Model

Min. 
werkdruk

Referen-
tiewerkdruk

motorvermo-
gen

Min. FAD* Vrije luchtlevering bij 
referentieomstandigheden* Max. FAD*

Geluidsni-
veau **

Koellucht-
stroming

Gewicht

7 bar 7 bar 9,5 bar 12,5 bar PACK FF

bar bar kW pk m3/u l/s m3/u l/s m3/u l/s m3/u l/s db(A) m3/u kg

RCD 30i FREQ 4 13 30 40 65 18 335 93 295 82 248 69 67 4900 505 615

RCD 37i FREQ 4 13 37 50 115 32 410 114 364 101 281 78 70 5.000 655 765

RCD 45i FREQ 4 13 45 60 115 32 486 135 425 118 371 103 72 7950 685 795

Lengte Breedte Hoogte

mm mm mm

Pack 1.320 830 1555

FF 1810 830 1555

* Bedrijfsgegevens van de compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage C, meest recente editie   
** Geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151 2004.

* Bedrijfsgegevens van compressor gemeten volgens ISO 1217, bijlage E, meest recente editie.   
** Geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151 2004.
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80Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger:
www.creemers.nl

AANDACHT

Service gaat om aandacht: 

professionele service uitgevoerd 

door bekwame mensen, met 

gebruik van hoogwaardige 

originele onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt verkregen 

door het leveren van betrouw-

bare, ononderbroken prestaties 

en lange levensduur van de 

apparatuur.

EFFICIËNTIE

Het rendement van de appara-

tuur wordt gegarandeerd door 

regelmatig onderhoud. Efficiën-

tie van de serviceorganisatie 

is hoe originele onderdelen en 

service het verschil maken.

© 2021, Creemers. Alle rechten voorbehouden. Alle vermelde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het 
eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij 
ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.


