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Ingersoll Rand compressoren zijn niet ontworpen, of goedgekeurd voor ademluchttoepassingen. Ingersoll Rand accepteert geen verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor compressoren gebruikt in ademluchttoepassingen.

Niets in deze brochure is bedoeld ter verlenging van de garantie of aanvulling op de uitvoering uitdrukkelijk of niet uitdrukkelijk, met betrekking tot het hierin
beschreven product. Deze garanties of voorschriften bij producten zijn in overeenkomst met de verkoopvoorwaarden van IR voor deze producten, die op verzoek
verkrijgbaar zijn.

Ingersoll Rand voert een beleid van constante productontwikkeling. Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving en zonder voorbehoud
gemodificeerd worden.
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“De beste koop voor
mij en mijn bedrijf,
daar sta ik op.”“We zijn misschien geen groot

bedrijf, maar ik kan nog altijd
efficiëntie meten en de waarde
inzien van jaarlijkse besparingen.”

“Ik heb een betrouwbare
luchtcompressor nodig, 
die presteert onder de
zwaarste omstandigheden.”

“Het gaat niet alleen om
de installatie. Ik wil
graag zaken doen met
mensen, voor wie het
verlenen van optimale
service het doel is."

“Ik wil een gemakkelijk,
gebruikersvriendelijk
systeem, dat met mijn
bedrijf kan MEEGROEIEN “

Nirvana

De nieuwe generatie persluchtsystemen

Hergedefinieerde integratie

Nirvana 5.5-30 kW Nirvana 5.5-30 kW
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Nirvana 15-30 kW

Op een ketel gemonteerde schroefcompressor met

variabele aandrijving en de mogelijkheid te kiezen

uit een totaal persluchtsysteem.

Nirvana, Perslucht met de juiste
kwaliteit, Op bestelling

Unieke prestaties in een 

praktische omkapping

Nirvana, de enige compressor die met uw

bedrijf kan meegroeien hierdoor is dit een

partner die borg staat voor kwaliteit

en productiviteit.

Nirvana bestaat uit Smart Package-integratie

en geavanceerde IntelliDrive-technologie om

op ieder moment perslucht te leveren van 

de gewenste kwaliteit.

IntelliDrive-aandrijving

Door de lichte aanloop tijdens

het opstarten nemen uw

bedrijfskosten af

De lichte aanloop tijdens het

opstarten van de IntelliDrive verhoogt 

de levensduur. Dit betekent dat frequente

stop- en startcycli zijn toegestaan zonder

gevaar van oververhitting.

Indien meerdere compressoren 

gebruikt worden

De Nirvana is ook in combinatie met een

standaard geregelde compressor in te zetten,

de Nirvana zal de piekafnames energetisch

optimaal aanvullen als de standaard geregelde

compressor vollast draait.

Hoge gebruiksefficiëntie bij vollast

Uitzonderlijke prestaties , een speciaal

ontwikkeld Airend zorgt voor vermindering

van de interne drukverliezen.

5.5kW

11 kW

15kW

18.5kW

22 kW

Fl xibiliteit
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Nirvana 5.5-11 kW

Volledig geïntegreerde

schroefcompressor met 

variabele aandrijving.

IntelliDrive

Geïntegreerde

Frequentieregelaar 

(15-30kW model zoals

hierboven getoond)

Variabele
capaciteit

De Nirvana 

5.5-30 kW

luchtcompressor

groeit met de

behoeften en het

succes van uw

bedrijf mee.

30kW

Nirvana levert

•Maximale flexibiliteit om in de individuele

behoeften van uw bedrijf te voorzien

•Totaal Persluchtsysteem 

(TAS - Total Air System) in één pakket

•Geluidsniveau van wereldklasse, 

slechts 65 dB(A)

•Gefilterde en gedroogde perslucht van

grote kwaliteit

•Laag energieverbruik bij het opstarten,

vollast en deellast

•Tot 35% energiebesparing

•Bedrijfszeker, door minder onderdelen 

die aan slijtage onderhevig zijn te

gebruiken en een modulaire opbouw.

Kenmerken

•Innovatieve integratie van onderdelen

•Innovatieve IntelliDrive met flexibele

capacteit

•Preventieve diagnostiek

•Uitgebreide gebruikersinterface

•Verbeterde betrouwbaarheid van 

VSD-capaciteitsregeling

•Verbeterde Geluidsomkapping

Kenmerken van IntelliDrive

•Zeer efficiënte inductiemotor

•Geïntegreerde variabele aandrijving (VSD)

met toerenregeling

•Virtuele aandrijving voor een flexibele

capaciteit in flow en druk 

•Innovatieve besturing en beveiliging

•Lichte aanloop tijdens opstarten zorgt

ervoor dat de aandrijving niet onnodig

zwaar belast wordt

IntelliKey

Het IntelliDrive-systeem zorgt voor meer

capaciteit indien het persluchtverbruik in uw

bedrijf toeneemt. 

Indien het persluchtverbruik in uw bedrijf

toeneemt kan middels een eenvoudige

upgrade van uw Nirvana 5.5 – 30 kW

schroefcompressor de persluchtcapaciteit

opgevoerd worden, hierdoor voorkomt u dat

er geinvesteerd moet worden in een nieuwe

schroefcompressor.

Economisch in het gebruik

Met de Nirvana kunt u geld besparen

en hierdoor uw bedrijfskosten verlagen en

............ dit jaar in jaar uit.

De beste efficiëntie bij elk verbruik

De variabele aandrijving van de IntelliDrive

zorgt voor een optimaal energieverbruik bij

elk verbruik hierdoor zijn de operationele

kosten en onderhoudskosten minimaal. 
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Het Nirvana TAS-pakket...

•Geïntegreerd voor - en stoffilter

•Elektronische condensautomaat

•Op persluchtketel gemonteerd

Kenmerken

•Onderhoudsvriendelijk modulair ontwerp

•Energievriendelijke koeldroger

•Koeldroger voorzien van bypass

Schroefcompressor in een

geluiddempende omkapping

IntelliDrive

Airend

Energievriendelijke koeldroger

"Hergedefinieerde integratie"

Voor- en stoffilter

Persluchtketel

Niets minder als een totaaloplossing 

De Nirvana TAS heeft alle noodzakelijke

componenten in zich voor een compleet

persluchtsysteem. 



Geïntegreerde variabele aandrijving...

Voordelen van variabele aandrijving

Een “automatische piloot” voor uw

persluchtgebruikers
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Vraag naar perslucht

Levering van perslucht met een variabele aandrijving 

De Nirvana schroefcompressor wordt door 

een frequentieregelaar aangestuurd. 

De Nirvana 5.5-30 kW zorgt voor een minimale

bandbreedte en leverd de gebruikers exact 

de hoeveelheid perslucht tegen minimale

energiekosten.

Hiermee wordt energieverspilling, veroorzaakt

door een te hoge bandbreedte en het draaien

in nullast, voorkomen.

Aangepast aan de groei van uw behoeften

“De compressor met virtuele aandrijving die

met u mee kan groeien”

Nirvana werkt efficiënt in zijn regelbereik 

[ van 30 % tot 100 % ], zorgt voor een 

constante druk en schakelt daarna uit 

om nullast te voorkomen. 

Het is bovendien de enige schroefcompressor

waarvan u de capaciteit kunt upgraden 

tot de volgende stap in kW.

5.5 kW kunt u upgraden tot 7.5 kW of 11 kW

15 kW kunt u upgraden tot 18.5 kW 

22 kW kunt u upgraden tot 30 kW 

Met de Nirvana 15-30 kW compressor kunt 

u bovendien de optimale bedrijfsdruk kiezen

tussen 4.5-10.4 bar(g).

De Nirvana 5.5-11 kW compressor maakt 

gebruik van een Intellikey om de prestaties te

maximaliseren wanneer de druk wordt veranderd.

Technologie in een 5.5-30 kW
Compressor

Frequentiegeregelde capaciteitsregeling 

Hiermee wordt gereageerd op veranderingen

in de gebruikszijde en wordt de systeemdruk

met een minimale bandbreedte aangestuurd.

Nirvana past de levering van perslucht

automatisch aan om de hoogste efficiëntie

te bereiken voor uw bedrijf.

Hiermee wordt energieverspilling voorkomen,

die wordt veroorzaakt door nullastkosten en

een te hoge systeemdruk, zodat u: 

•Een hogere productiviteit van uw

persluchtsysteem bereikt

•Optimale prestaties van de machines die 

u gebruikt behoudt

•Tot 35% op energiekosten bespaart
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Intellisys™ Microprocessor Besturing

Het Nirvana 5.5-11kW geïntegreerde

multifunctionele weergavescherm met de

volgende uitleesmogelijkheden

•Werkdruk

•Totaal aantal bedrijfsuren

•Onderhoudstimer

•Tijd

•Foutmelder

•Staafdiagram met vermelding van service %

•Vermelding “onderdelen aanschaffen” bij 20%

•Knipperende LED wanneer 10% bereikt is

•Continu waarschuwing bij overschrijden

servicetermijn

Nirvana TAS luchtkwaliteit

Het Nirvana

Persluchtsysteem 

is voorzien van

filtratie

De compressor 

is voorzien van een

GP en HE filter , deze filters zorgen voor een

betere persluchtkwaliteit. De filters kunnen

indien noodzakelijk eenvoudig vervangen

worden, via een handig inspectieluik aan de

voorzijde van de compressor.

Nirvana voorzien van een  geïntegreerde

koeldroger

De koeldroger zorgt ervoor dat  perslucht

“droog”, drukdauwpunt 3 graden celsius,

naar de gebruikers gaat hiermee wordt

condensvorming in het leidingsysteem

voorkomen.

De geïntegreerde koeldroger is voorzien 

van een unieke rotatietechnologie 

waarmee energie bespaard wordt  

en de betrouwbaarheid toeneemt.

Extra belangrijke componenten voor 

de Persluchtkwaliteit

Elektronische condensafvoer

Deze zorgt ervoor dat het condens wat na de

nakoeler, koeldroger en filters vrijkomt op een

betrouwbare manier wordt afgevoerd. 

De koeldroger is voorzien van een Bypass

Deze bypass zorgt voor een ononderbroken

werking van uw Nirvana compressor wanneer

er zich een probleem voordoet binnen 

de droger.

Kenmerk ISO-klasse Specificatie

GP filter Klasse Filtratie

Olie 3 0.5 mg/m3

Partikels 3 1 micron

HE filter Klasse Filtratie

Olie 1 0.01 mg/m3

Partikels 2 0.01 micron

Enkelvoudig bedieningspaneel 

voor bedieningsgemak

De nieuwe verbeterde Nirvana diagnostiek

werkt met een directe aandrijving en zorgt

voor een verbeterd rendement, hierdoor

bespaart u geld versus uw energiekosten.

Het Nirvana besturingssysteem biedt u de

mogelijkheid om alle relevante informatie uit

te lezen. Met de verbeterde diagnostiek om

de servicebehoefte vast te stellen, lijkt het

alsof u beschikt over een ingebouwde

onderhoudstechnicus! 

Ingersoll Rand ontwierp de Nirvana

compressor om deze [nog] service

vriendelijker te maken. De leverancier van 

uw persluchtinstallatie zal voor uw toepassing

een onderhoudsprogramma kiezen wat het

best past bij uw bedrijfsvoering.

Nirvana 15-30kW

Geïntegreerde

frequentieregelaar en

compressorgebruikersinterface.

Nirvana 5.5-11kW

Geïntegreerde

gebruikersinterface en

onderhoudsindicator.

Deze extra diagnostische verbeteringen 

maken de Nirvana 5.5-30 kW…

Betrouwbaarder

De Nirvana heeft een frequentieregelaar om bij 

het opwekken van perslucht een optimaal

rendement te leveren met een minimum 

aan slijtage.

Bedrijfszekerder

Door ingebouwde PORO (automatische herstart 

na stroomuitval) zal de compressor opnieuw

opstarten en verder gaan waar hij gestopt was 

in het geval van een externe stroomstoring.

Betrouwbaarder

Door het bijhouden van onderhoudsschema's

gebaseerd op een eenvoudige of complexere

planning.

Flexibeler

Door de integratie met een aparte Ingersoll Rand

sequencer kunnen meerdere luchtcompressoren

worden aangestuurd.

Moderner

Door de geavanceerde seriële communicatiepoorten

die kunnen worden gebruikt voor het monitoren

door de eindgebruiker en voor het controleren op

afstand. (alleen 15-30kW).

De kenmerken van de Nirvana 15-30 kW

Intellisys™ Microprocessor Besturing

•Drukdiagnostiek

•Monitoren van cruciale items  

binnen het systeem

•Temperatuur van de installatie

•Alarmlogboek 

•Drukinstelling—Gewenste druk versus

werkelijke druk

•Verandering drukinstelling

•Instellen gewenste druk

•Programmeerbare aan/uit instelling

•Eenvoudig te bedienen

•Drie niveaus van alarmcycli om u snel 

te helpen
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Nirvana
Meerwaarde door integratie en technologie

A Bypass voor de koeldroger

- Productiviteit en betrouwbaarheid door continue werking

B Gemonteerd op een persluchtketel

- Bespaard vloeroppervlak en installatietijd

C Fluisterstil

- Geluidsarme werking (slechts 65 dB(A)) in het belang van het milieu en de werkplek

D Geïntegreerde filtratie

- Verhoogt luchtkwaliteit en zorgt voor een beter eindproduct

E Energiezuinige roterende koeldroger

- Betrouwbare werking en bespaard energie

F E – motor met directe aandrijving van het compressorblok

- Compact ontwerp voor extra betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten

Een standaard compressorinstallatie betaat uit  een soort variabele aandrijving en een ingebouwde

koeldroger. Alleen Ingersoll Rand biedt een Total Air System totaal (TAS) in de 5.5-30 kW serie. 

De Nirvana 5.5-30 kW TAS compressor komt STANDAARD met de volgende KENMERKEN:

Model Nirvana Technische Gegevens 1

5.5-11 kW / 7.5-15 hp Nominaal vermogen Maximale  druk Min. capaciteit Max. capaciteit
50 Hz 60 Hz kW hp bar(g) psi(g) m3/min cfm m3/min cfm

IRN5K-8 IRN7H-100 5.5 7.5 8.0 115 0.48 17 0.88 31
IRN5K-10 IRN7H-130 5.5 7.5 10.4 150 0.62 22 0.74 26
IRN7K-8 IRN10H-100 7.5 10 8.0 115 0.48 17 1.19 42
IRN7K-10 IRN10H-130 7.5 10 10.4 150 0.62 22 0.99 35
IRN7K-14 IRN10H-200 7.5 10 13.8 200 0.66 23 0.71 25
IRN11K-8 IRN15H-100 11.0 15 8.0 115 0.48 17 1.70 60
IRN11K-10 IRN15H-130 11.0 15 10.4 150 0.62 27 1.45 51
IRN11K-14 IRN15H-200 11.0 15 13.8 200 0.66 23 1.13 40

15-30 kW / 20-40 hp2

IRN15K IRN20H 15.0 20 4.5-10.4 65-150 1.16 41 2.46 87
IRN18K IRN25H 18.5 25 4.5-10.4 65-150 1.16 41 3.06 108
IRN22K IRN30H 22.0 30 4.5-10.4 65-150 1.16 41 3.68 130
IRN30K IRN40H 30.0 40 4.5-10.4 65-150 1.16 41 4.56 161

Maximum capaciteit getest in overeenstemming met ISO 1217:1996 bijlage C.  1 Prestaties gebaseerd op Non-TAS modellen.  2 Maximum capaciteit gebaseerd op 8 bar g (115 psi g).

Nirvana afmetingen Lengte Breedte Hoogte Gewicht
5.5-11 kW / 7.5-15 hp mm inch mm inch mm inch kg lbs.

Baseplate model 1315 51.8 731 28.8 835 32.9 350 780
80 gallon luchtketel 1349 53.1 731 28.8 1460 57.5 472 1040
120 gallon luchtketel 1897 74.7 731 28.8 1460 57.5 487 1072
272 liter luchtketel 1311 51.6 731 28.8 1460 57.5 458 1008
500 liter luchtketel 2059 81.1 731 28.8 1460 57.5 513 1129

15-30 kW / 20-40 hp1

Baseplate model 1630 64.2 724 28.5 1418 55.8 612 1350
120 gallon luchtketel 1857 73.1 724 28.5 2043 80.0 780 1720
240 gallon luchtketel 2339 92.1 762 30.0 2219 87.3 858 1891
500 liter luchtketel 2060 81.1 724 28.5 2053 81.0 804 1772
750 liter luchtketel 2156 84.9 750 29.5 2196 86.0 858 1891

80, 120 & 240 gallon luchtketels  gefabriceerd volgens ASME VIII klasse I 272, 500 & 750 liter luchtketels gefabriceerd volgens EN 87-404.  
Total Air System (TAS) en standaard modellen  hebben dezelfde afmetingen
1 15 kW (20 PK) en 18 kW (25 PK) zijn 140 mm (5.5 inches) lager in hoogte.
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Wereldwijd aanwezig… Ongeëvenaarde lokale klantenservice

Onderdelenkits

Met onze vereenvoudigde bestelservice heeft

u altijd de juiste onderdelen ter beschikking.

De reputatie van Ingersoll Rand wat betreft

de beschikbaarheid van onderdelen voor de

compressor is ongekend.

Het meest waardevolle is een goed

rendement op uw investering. De

klantenservice van Ingersoll Rand 

zal u helpen uw investering 

te beschermen.

Ingersoll Rand richt zich op innovatie producten

waardoor uw bedrijf beter rendeerd. Presteer 

ook meer met Ingersoll Rand. Wij zijn uw

totaalleverancier.

Ingersoll Rand heeft ongeveer 40.000

werknemers in dienst, waarvan 19.000 in de

Verenigde Staten en 21.000 in andere landen. 

Onze kantoren, magazijnen en servicecentra 

staan over de hele wereld.

Efficiënt, Betrouwbaar, Productief, Milieu, Gezondheid en Veiligheid 

Ingersoll Rand levert zijn producten en

diensten direct of via distributeurs aan

klanten in meer dan 200 landen.

Waarde op de lange termijn

Waarde is meer dan alleen de aanschafprijs.

De toewijding van vele duizenden

persluchtspecialisten, ofwel direct in dienst 

bij Ingersoll Rand ofwel leden van een select

dealernetwerk, houdt in dat er altijd een

betrouwbaar steunpunt van Ingersoll Rand in

de buurt is. Naast de beschikbaarheid van

onderdelen, is gekwalificeerde service op de

werkplek over de hele wereld beschikbaar.  

Aircare Advantage

Toonaangevende garantie als standaard 

De Nirvana compressor van Ingersoll Rand

wordt geleverd met een eenjarig

garantiepakket en nog eens vier jaar 

garantie op de belangrijkste onderdelen.

Het Aircare Advantage programma 

van Ingersoll Rand biedt diverse

abonnementsvormen, varierend van 

een basis-abonnement tot een all-in

serviceovereenkomst.

UltraPlus koelvloeistof

U kunt kosten besparen met de geavanceerde

synthetische koelvloeistof voor uw compressor,

welke standaard wordt geleverd bij uw

machine. UltraPlus koelvloeistof vermindert

wrijving en slijtage, heeft een lange

bedrijfsduur, zorgt voor eenvoudige afscheiding

van condensaat en is biologisch afbreekbaar.
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