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Adresgegevens:

Compressoren
 betrouwbaar, energiezuinig, bacterievrije lucht
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HSC 
Frecon  
5 Plus

7,5 bar 910 l/m

10 bar 750 l/m 5,5 kW 1100x650x950  200 L 1/2” 400V, 50Hz, 16A 25 A 2263 m3/h

13 bar 640 l/m 1510x650x1325 

HSC 
Frecon 
7 Plus 

7,5 bar 1200 l/m

10 bar 1000 l/m 7,5 kW 1100x650x950 500 L 1/2” 400V, 50Hz, 16A 25 A 3086 m3/h

13 bar 830 l/m 1900x650x1620

HSC 
Frecon 
11 Plus

7,5 bar 1800 l/m

10 bar 1610 l/m 11 kW 1172x730x1000 500 L 3/4” 400V, 50Hz, 32A 32A 4526 m3/h

13 bar 1300 l/m 1900x730x1670

HSC 
Frecon  
15 Plus

7,5 bar 2850 l/m  

10 bar 2330 l/m 15 kW 1172x730x1000 500 L 3/4” 400V, 50Hz, 63A 50A 6171 m3/h

13 bar 2070 l/m 1900x730x1670

HSC 
Frecon 
18 Plus***

7,5 bar 3500 l/m

10 bar 3000 l/m 18,5 kW 1275x850x1465 n.v.t. 1” 400V, 50Hz, 63A 50A 7611 m3/h

13 bar 2600 l/m

HSC 
Frecon 
22 Plus***

7,5 bar 3950 l/m  

10 bar 3500 l/m 22 kW 1275x850x1465 n.v.t. 1.1/4” 400V, 50Hz, 63A 63A 9051 m3/h

13 bar 2800 l/m

HSC 
Frecon 
30 Plus***

7,5 bar 5300 l/m

10 bar 4600 l/m 30 kW 1575x1030x1755 n.v.t. 1.1/4” 400V, 50Hz, 63A 80A 12343 m3/h

13 bar 4000 l/m

HSC 
Frecon 
37 Plus***

7,5 bar 6800 l/m

10 bar 5800 l/m 37 kW 1575x1030x1755 n.v.t. 1.1/4” 400V, 50Hz, vast 100A 15223 m3/h

13 bar 5000 l/m

HSC 
Frecon 
45 Plus***

7,5 bar 7600 l/m

10 bar 6800 l/m 45 kW 1575x1030x1755 n.v.t. 1.1/4” 400V, 50Hz, vast 125A 18514 m3/h

13 bar 5900 l/m

HSC 
Frecon 
55 Plus***

7,5 bar 9900 l/m

10 bar 8200 l/m 55 kW 2000x1200x1810 n.v.t. 1.1/2” 400V, 50Hz, vast 125A 22629 m3/h

13 bar 7400 l/m

Alle compressoren zijn standaard frequentiegeregeld 
 
*    De eerste genoemde maat is van een enkele compressor. De tweede maat is van een compressor gemonteerd op een persluchttank. 

**  Voor goede service is de volgende vrije ruimte nodig: 1500mm van het dak en 1.000mm van alle muren, uitgaande van een maximale  
     temperatuurstijging in machinekamer van 7ºC, waarbij het in de machinekamer nooit warmer dan 40ºC mag worden. 
     Min./max. temperatuur machinekamer: +2ºC / 40ºC. Wanneer het kouder dan +2ºC kan worden, moet de ruimte verwarmd worden.    
     Zorg voor een put in de vloer voor afvoer condenswater. Goede ruimteventilatie is van vitaal belang: vraag advies bij LETS bv.

*** Op deze modellen compressoren is het mogelijk om warmte terug te winnen. 

Technische gegevens

Grotere types - t/m HSC Frecon 315 plus - zijn eveneens verkrijgbaar
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Uitbreidingsmogelijkheden
Compressoren
betrouwbaar, energiezuinig, bacterievrije lucht

LETS programma
Onze compressoren zijn breed inzetbaar in de industrie: 
van voedselverwerking tot farmaceutische industrie. Steeds 
wordt gezocht naar de meest optimale weg om aan de 
vastgestelde normen te voldoen. 

Speciaal voor de voedingsindustrie zijn combinaties 
ontwikkeld om schone perslucht te kunnen garanderen. 
Betrouwbaarheid staat daarbij voorop. Voor 
voedingsmiddelenbedrijven is schone lucht belangrijk, 
vooral wanneer voeding direct in aanraking komt met 
perslucht. Schone lucht moet dan vrij zijn van mogelijk 
schadelijke delen, zoals minerale of synthetische olie, 
oliedamp en waterdamp. Maar ook van deeltjes die uit de 
omgevingslucht worden aangezogen, zoals uitlaatgassen of 
micro-organismen.

Service
LETS bv biedt u 5 jaar (!) garantie op schroefcompressoren bij het 
aangaan van een onderhoudscontract. Bij LETS staat service hoog in het 
vaandel. Wanneer een productieproces stil moeten worden gelegd, lopen 
de kosten hoog op. Daarom moet er snel professionele service kunnen 
worden geboden. Om dit te bereiken heeft LETS reserveonderdelen op de 
plank liggen. Deze zijn ook aanwezig in de servicevoertuigen, die door heel 
Nederland (en daarbuiten) rijden. 

Metingen en advies
Perslucht is een prachtige energiedrager, maar als energiedrager wel kostbaar. 
Lekkages kosten veel geld. Elk lek van 3 mm, bij een werkdruk van 7 bar, kost 
€ 1300,- per jaar. Lekkages tot 30% komen voor. Persluchtmetingen worden 
uitgevoerd met ultrasone meetapparatuur, waarbij volumestroom of capaciteit, 
drukval en lekkages worden bepaald.  
En niet onbelangrijk: lekkages in het persluchtsysteem leveren tot 16% aan 
verliezen op. LETS kan voor u de meting verrichten. Vanzelfsprekend worden 
vervolgens de lekkages vakkundig gedicht. LETS kan u ook adviseren als het 
gaat om een capaciteitberekening, dauwpuntmeting en drukverschilmetingen.

Warmteterugwinning
LETS maakt sinds 1985 koppelingen van warmteterugwinning en warm 
water productie. Bij persluchtcompressoren wordt 90% van de ingestoken 
energie omgezet in warmte. Zonde om zo maar verloren te laten gaan. Deze 
warmte is namelijk erg geschikt om op te vangen en bijvoorbeeld uw tapwater 
in temperatuur mee te verhogen. LETS biedt hiervoor de oplossing: een 
warmteterugwinningsinstallatie.

RVS Leidingwerk 
LETS legt RVS leidingen aan voor perslucht, hogedruksystemen, tapwater, 
stoom, CV en gas. Leidingwerk wordt aangelegd om jaren vooruit te kunnen. 
Een goed uitgerekend systeem is een must voor probleemloos werken. LETS 
is zowel watertechnisch, als ook gastechnisch erkend installateur en beschikt 
over een eigen installatieploeg voor het snel en vakkundig installeren van 
diverse leidingen.   

1. Nieuw rotorprofiel 
De zeer goed presterende compressor wordt geproduceerd door een fabrikant 
die wereldleider is in deze sector. Het ontwerp van deze compressor baseert 
zich op een nieuwe vertandingcombinatie.
Door ervaring en moderne productietechnieken wordt dit tot een optimaal 
werkend en vooral betrouwbaar en zuinig systeem gemaakt. Het nieuwe 
rotorprofiel met een minimaal ‘persluchtgat’, reduceert het draaimomentverlies, 
waardoor het energieverbruik drastisch vermindert. 
 
2. Compact ontwerp 
De compressoren zijn compact en volledig. De demontabele deuren zorgen 
voor een goed bereik van de machine tijdens het onderhoud.

3. Veiligheid
Veiligheid staat bij LETS voorop. De compressoren zijn zo ontworpen, 
dat de machine bij calamiteiten automatisch uitschakelt. Dit voorkomt 
onnodige schade aan uw installaties. De machine is uitgerust met de 
volgende beveiligingen: overbelasting van de hoofdmotor en ventilatormotor; 
fasesequentie detectie; te hoge temperatuur van motor/schroefblok; te hoge 
temperatuur uitgaande lucht; te hoge druk uitgaand; indicatie vervangen 
separatorelement; waarschuwing vervangen luchtfilter; overdrukventiel en een 
noodstop.

We bieden u drie verschillende soorten persluchtsystemen: 
1. Standaard persluchtsysteem  
2. Compressor met foodgrade olie
3. Compressor met bekokat

Extra uitbreidingsmogelijkheden zijn: 

Warmteterugwinning 
RVS Leidingwerk
Metingen en advies
Service

Laagste kosten per m3 schone lucht

Waarom werken met een HERTZ compressor?



Bestaat uit:
- Schroefcompressor 
- Koeldroger 
- Filters 
- Tank 
- Condensaftap 
- Olie-waterscheider
- Stilstandverwarming

Toepassingen 
Voor perslucht die niet in de voedingsindustrie wordt toegepast. 
 

Kwaliteitsnormering 
ISO 8573-1:  deeltjes:  klasse 2 
  olie:  klasse 2 
  vocht:  klasse 3

Systeem 1: Standaard persluchtsysteem 

Kwaliteitsnormeringen 
LETS is leverancier van ISO-gecertificeerde 100% olie- en bacterievrije perslucht. 
In de ISO 8573-1 is de luchtkwaliteit in klassen vastgelegd. Hierdoor is op objectieve 
wijze de kwaliteit van de lucht omschreven en kan dit gebruikt worden om uw 
persluchtkwaliteit te specificeren. Olie- en bacterievrije is essentieel voor de 
voedselverwerkende industrie. Klasse 0 is de hoogste normering die kan worden 
bereikt.

Daarnaast houdt LETS rekening met de adviezen van IFS (International Food 
Standard) en de BRC (Britisch Retail Consortium). IFS is een standaard op het gebied 
van voedselveiligheid. De BRC is een inspectieprotocol gebruikt door Britse retailers 
en omvat eisen waaraan leveranciers moeten voldoen. Per compressorsysteem staat 
aangeduid aan welke normering het voldoet.

Direct aangedreven compressor 
- compressor heeft geen aandrijvingsverlies, dus meer rendement
- ca. 2850 rpm in plaats van 4000-5000 rpm  
  Rustiger, stiller en minder slijtage
- energiebesparend door toerengeregeling: aanbod afgestemd op vraag. HGS 7,5

Koeldroger
De atmosferische lucht die door de compressor wordt aangezogen is 
een gasmengsel, dat ook waterdamp bevat. Stijgt de temperatuur, zoals 
bij het comprimeren in de compressor, dan stijgt ook het vermogen om 
waterdamp op te nemen. Doordat de lucht daarna afkoelt, ontstaan er 
grote hoeveelheden condensaat in het luchtleidingnet en bij de uiteindelijke 
luchtverbruikers. Dit is ongewenst. Zonder extra persluchtdroging zijn storingen, 
productieonderbrekingen en kostbare onderhoud- en reparatiewerkzaamheden 
dan ook onvermijdelijk. Een goede en voldoende grote koeldroger voorkomt veel 
kostbaar onderhoud. Andere mogelijkheden zijn een absorptiedroger of een 
membraandroger. 

Olie-waterscheider
Met een olie-waterscheider wordt de olie die vrijkomt uit het condensaat 
uitgefilterd. Dit maakt het mogelijk om het condensaat op ecologische manier 
te verwerken. Er is geen elektrische aansluiting voor nodig en de unit heeft 
een minimum aan onderhoudskosten. Bij de meest voorkomende installaties 
kan de olieconcentratie oplopen tot 5.000 mg/liter. Volgens het lozingsbesluit 
“Bodembescherming” en de wet Milieubeheer is maximaal 100mg/liter 
toelaatbaar. Afvoeren als chemisch afval is kostbaar. Daarom is een olie-
waterscheider een geld besparende oplossing. Ook geschikt voor synthetische 
oliën.

Filters 
Per branche kunnen de eisen van perslucht verschillen. Standaard zijn de 
compressoren al uitgerust met een voorfilter en een 3 micron fijnfilter. Daarnaast 
is het mogelijk om de compressor uit te breiden met een nafilter of een actief 
koolfilter.

Stilstandverwarming 
Standaard worden de LETS units geleverd met stilstandverwarming. Wanneer 
de omgevingslucht koel is, wordt de olie voorverwarmd, zodat de olie beter 
smeert. Veel ´koude´ starts zijn erg slecht voor de compressor. Dus bespaart 
de stilstandverwarming op onderhoud. De stilstandverwarming wordt 
thermostatisch geregeld. 

Standaarduitrusting van een LETS compressor
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Systeem 2: Schone perslucht: gebruik van foodgrade olie 

Bestaat uit:
- Schroefcompressor met foodgrade olie 
- Koeldroger 
- Filters 
- Tank 
- Condensaftap 
- Olie-waterscheider
- Stilstandverwarming

Toepassingen 
Een compressor met foodgrade olie is veruit de meest gekozen 
oplossing voor de voedingsindustrie (ca. 95%). 

Echter klasse 1 of 0 wordt niet bereikt, doordat aangezogen lucht niet 
schoon en bacterievrij is. Een risico hiervan is, dat er bacteriegroei 
in het persluchtsysteem kan ontstaan. Bovendien komen er 
(onschadelijke) oliedampen tijdens het productieproces vrij. 

Kwaliteitsnormering 
Voldoet aan:  BRC norm 
  IFS norm

ISO 8573-1:  deeltjes: klasse 2 
  olie:  klasse 2 
  vocht:  klasse 3

Foodgrade olie 
Een compressor met foodgrade olie, ook wel no-tox olie genoemd, 
is geschikt om te gebruiken in de voedingsmiddelenindustrie. 
Evenwel is het goed om te weten dat het type olie van invloed is 
op de compressor. Foodgrade olie is gevoeliger dan de reguliere 
synthetische olie. Bij hogere temperatuur volgt snel verlies van de 
smeereigenschappen. Hierdoor moet de olie vaker worden ververst. 
Bij lage temperaturen vlokt olie gemakkelijker uit, waardoor de kleine 
kanalen in de (opstartende) compressor worden verstopt. Door de 
stilstandverwarming, dat standaard is bij een LETS compressor, levert 
dit geen problemen op. 

HGS 22 met open kast

HCS 22

Systeem 3: Olie- en bacterievrije perslucht: uitbreiding met bekokat 

Bestaat uit:
- Schroefcompressor met bekokat 
- Koeldroger 
- Tank 
- Condensaftap
- Stilstandverwarming

Toepassingen 
1. Wanneer voeding direct in aanraking komt met perslucht  
2. Farmaceutische industrie/ ziekenhuizen 
3. High care ruimtes waar klasse 1 of 0 moet worden gehaald. 
Immers perslucht komt vrij in de ruimte.

Kwaliteitsnormering 
Voldoet aan: BRC norm 
  IFS norm 

ISO 8573-1:  deeltjes: klasse 0 
  olie:  klasse 0 
  vocht:  klasse 0

Bekokat 
Waar de hoogste bescherming is vereist, is de combinatie van 
schroefcompressor en bekokat de juiste oplossing. Een bekokat 
past een katalysatietechnologie toe voor olievrije perslucht. 
Perslucht wordt langere tijd gegloeid en weer gekoeld. Hierdoor 
worden alle bacteriën en pathogenen gedood. Olieresten worden 
verbrand en er ontstaat voortreffelijk schone en olievrije perslucht. 
Veel schoner dan de omgevingslucht.  
 
Een compressorsysteem met bekokat biedt veel voordelen ten 
opzichte van een olievrije compressor: 
1. investeringskosten zijn lager
2. minder onderhoudskosten
3. langere levensduur
4. minder energieverbruik
5. hogere kwaliteitsnormering: de aangezogen lucht wordt met een 
bekokat volledig gezuiverd en bacterievrij gemaakt
6. het oude verwijderingsproces voor chemisch afval wordt 
overbodig, wat resulteert in nog meer kostenbesparing
 

Oil lubricated 
screw

Oil free 
screw

Investering
[Euro]

Voordelen investering BEKOKAT® / olievrije schroef compressor

Besparingspotentieel
Met BEKOKAT

• Vergelijking investering voor compressor en
BEKOKAT

• BEKOKAT oplossing heeft ook extra voordelen
dankzij lage onderhoudskosten

• BEKOKAT kan ook worden geïnstalleerd in  
bestaande persluchtintallaties

BEKOKAT® - Voordelen
BEKO TECHNOLOGIES B.V.

+ BEKOKAT

Compressor

BEKOKAT

Compressor

Oliegesmeerde
schroef

Specifiek
energieverbruik
[kW/m³/min]

Olievrije
schroef

Vergelijking voordelen energieverbruik met BEKOKAT® / olievrije schroef compressor

• Vergelijking specifieke energieverbruik inclusief
energieverbruik en drukval met BEKOKAT

• Persluchtkwaliteit van olievrije schroef kan 
slechts zo goed zijn als inlaatlucht

• BEKOKAT biedt efficiënte en betrouwbare
hoge kwaliteit, olievrije perslucht tot 
0.001mg/m³ oliegehalte onafhankelijk
inlaatcondities

Besparingspotentieel
Door BEKOKAT

BEKOKAT® - Voordelen
BEKO TECHNOLOGIES B.V.

+ BEKOKAT

+ drukval

Bekokat met open kast
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Systeem 2: Schone perslucht: gebruik van foodgrade olie 

Bestaat uit:
- Schroefcompressor met foodgrade olie 
- Koeldroger 
- Filters 
- Tank 
- Condensaftap 
- Olie-waterscheider
- Stilstandverwarming

Toepassingen 
Een compressor met foodgrade olie is veruit de meest gekozen 
oplossing voor de voedingsindustrie (ca. 95%). 

Echter klasse 1 of 0 wordt niet bereikt, doordat aangezogen lucht niet 
schoon en bacterievrij is. Een risico hiervan is, dat er bacteriegroei 
in het persluchtsysteem kan ontstaan. Bovendien komen er 
(onschadelijke) oliedampen tijdens het productieproces vrij. 

Kwaliteitsnormering 
Voldoet aan:  BRC norm 
  IFS norm

ISO 8573-1:  deeltjes: klasse 2 
  olie:  klasse 2 
  vocht:  klasse 3

Foodgrade olie 
Een compressor met foodgrade olie, ook wel no-tox olie genoemd, 
is geschikt om te gebruiken in de voedingsmiddelenindustrie. 
Evenwel is het goed om te weten dat het type olie van invloed is 
op de compressor. Foodgrade olie is gevoeliger dan de reguliere 
synthetische olie. Bij hogere temperatuur volgt snel verlies van de 
smeereigenschappen. Hierdoor moet de olie vaker worden ververst. 
Bij lage temperaturen vlokt olie gemakkelijker uit, waardoor de kleine 
kanalen in de (opstartende) compressor worden verstopt. Door de 
stilstandverwarming, dat standaard is bij een LETS compressor, levert 
dit geen problemen op. 

HGS 22 met open kast

HCS 22

Systeem 3: Olie- en bacterievrije perslucht: uitbreiding met bekokat 

Bestaat uit:
- Schroefcompressor met bekokat 
- Koeldroger 
- Tank 
- Condensaftap
- Stilstandverwarming

Toepassingen 
1. Wanneer voeding direct in aanraking komt met perslucht  
2. Farmaceutische industrie/ ziekenhuizen 
3. High care ruimtes waar klasse 1 of 0 moet worden gehaald. 
Immers perslucht komt vrij in de ruimte.

Kwaliteitsnormering 
Voldoet aan: BRC norm 
  IFS norm 

ISO 8573-1:  deeltjes: klasse 0 
  olie:  klasse 0 
  vocht:  klasse 0

Bekokat 
Waar de hoogste bescherming is vereist, is de combinatie van 
schroefcompressor en bekokat de juiste oplossing. Een bekokat 
past een katalysatietechnologie toe voor olievrije perslucht. 
Perslucht wordt langere tijd gegloeid en weer gekoeld. Hierdoor 
worden alle bacteriën en pathogenen gedood. Olieresten worden 
verbrand en er ontstaat voortreffelijk schone en olievrije perslucht. 
Veel schoner dan de omgevingslucht.  
 
Een compressorsysteem met bekokat biedt veel voordelen ten 
opzichte van een olievrije compressor: 
1. investeringskosten zijn lager
2. minder onderhoudskosten
3. langere levensduur
4. minder energieverbruik
5. hogere kwaliteitsnormering: de aangezogen lucht wordt met een 
bekokat volledig gezuiverd en bacterievrij gemaakt
6. het oude verwijderingsproces voor chemisch afval wordt 
overbodig, wat resulteert in nog meer kostenbesparing
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Voordelen investering BEKOKAT® / olievrije schroef compressor

Besparingspotentieel
Met BEKOKAT

• Vergelijking investering voor compressor en
BEKOKAT

• BEKOKAT oplossing heeft ook extra voordelen
dankzij lage onderhoudskosten

• BEKOKAT kan ook worden geïnstalleerd in  
bestaande persluchtintallaties

BEKOKAT® - Voordelen
BEKO TECHNOLOGIES B.V.

+ BEKOKAT

Compressor

BEKOKAT

Compressor

Oliegesmeerde
schroef

Specifiek
energieverbruik
[kW/m³/min]

Olievrije
schroef

Vergelijking voordelen energieverbruik met BEKOKAT® / olievrije schroef compressor

• Vergelijking specifieke energieverbruik inclusief
energieverbruik en drukval met BEKOKAT

• Persluchtkwaliteit van olievrije schroef kan 
slechts zo goed zijn als inlaatlucht

• BEKOKAT biedt efficiënte en betrouwbare
hoge kwaliteit, olievrije perslucht tot 
0.001mg/m³ oliegehalte onafhankelijk
inlaatcondities

Besparingspotentieel
Door BEKOKAT

BEKOKAT® - Voordelen
BEKO TECHNOLOGIES B.V.

+ BEKOKAT

+ drukval

Bekokat met open kast



Bestaat uit:
- Schroefcompressor 
- Koeldroger 
- Filters 
- Tank 
- Condensaftap 
- Olie-waterscheider
- Stilstandverwarming

Toepassingen 
Voor perslucht die niet in de voedingsindustrie wordt toegepast. 
 

Kwaliteitsnormering 
ISO 8573-1:  deeltjes:  klasse 2 
  olie:  klasse 2 
  vocht:  klasse 3

Systeem 1: Standaard persluchtsysteem 

Kwaliteitsnormeringen 
LETS is leverancier van ISO-gecertificeerde 100% olie- en bacterievrije perslucht. 
In de ISO 8573-1 is de luchtkwaliteit in klassen vastgelegd. Hierdoor is op objectieve 
wijze de kwaliteit van de lucht omschreven en kan dit gebruikt worden om uw 
persluchtkwaliteit te specificeren. Olie- en bacterievrije is essentieel voor de 
voedselverwerkende industrie. Klasse 0 is de hoogste normering die kan worden 
bereikt.

Daarnaast houdt LETS rekening met de adviezen van IFS (International Food 
Standard) en de BRC (Britisch Retail Consortium). IFS is een standaard op het gebied 
van voedselveiligheid. De BRC is een inspectieprotocol gebruikt door Britse retailers 
en omvat eisen waaraan leveranciers moeten voldoen. Per compressorsysteem staat 
aangeduid aan welke normering het voldoet.

Direct aangedreven compressor 
- compressor heeft geen aandrijvingsverlies, dus meer rendement
- ca. 2850 rpm in plaats van 4000-5000 rpm  
  Rustiger, stiller en minder slijtage
- energiebesparend door toerengeregeling: aanbod afgestemd op vraag. HGS 7,5

Koeldroger
De atmosferische lucht die door de compressor wordt aangezogen is 
een gasmengsel, dat ook waterdamp bevat. Stijgt de temperatuur, zoals 
bij het comprimeren in de compressor, dan stijgt ook het vermogen om 
waterdamp op te nemen. Doordat de lucht daarna afkoelt, ontstaan er 
grote hoeveelheden condensaat in het luchtleidingnet en bij de uiteindelijke 
luchtverbruikers. Dit is ongewenst. Zonder extra persluchtdroging zijn storingen, 
productieonderbrekingen en kostbare onderhoud- en reparatiewerkzaamheden 
dan ook onvermijdelijk. Een goede en voldoende grote koeldroger voorkomt veel 
kostbaar onderhoud. Andere mogelijkheden zijn een absorptiedroger of een 
membraandroger. 

Olie-waterscheider
Met een olie-waterscheider wordt de olie die vrijkomt uit het condensaat 
uitgefilterd. Dit maakt het mogelijk om het condensaat op ecologische manier 
te verwerken. Er is geen elektrische aansluiting voor nodig en de unit heeft 
een minimum aan onderhoudskosten. Bij de meest voorkomende installaties 
kan de olieconcentratie oplopen tot 5.000 mg/liter. Volgens het lozingsbesluit 
“Bodembescherming” en de wet Milieubeheer is maximaal 100mg/liter 
toelaatbaar. Afvoeren als chemisch afval is kostbaar. Daarom is een olie-
waterscheider een geld besparende oplossing. Ook geschikt voor synthetische 
oliën.

Filters 
Per branche kunnen de eisen van perslucht verschillen. Standaard zijn de 
compressoren al uitgerust met een voorfilter en een 3 micron fijnfilter. Daarnaast 
is het mogelijk om de compressor uit te breiden met een nafilter of een actief 
koolfilter.

Stilstandverwarming 
Standaard worden de LETS units geleverd met stilstandverwarming. Wanneer 
de omgevingslucht koel is, wordt de olie voorverwarmd, zodat de olie beter 
smeert. Veel ´koude´ starts zijn erg slecht voor de compressor. Dus bespaart 
de stilstandverwarming op onderhoud. De stilstandverwarming wordt 
thermostatisch geregeld. 

Standaarduitrusting van een LETS compressor
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Uitbreidingsmogelijkheden
Compressoren
betrouwbaar, energiezuinig, bacterievrije lucht

LETS programma
Onze compressoren zijn breed inzetbaar in de industrie: 
van voedselverwerking tot farmaceutische industrie. Steeds 
wordt gezocht naar de meest optimale weg om aan de 
vastgestelde normen te voldoen. 

Speciaal voor de voedingsindustrie zijn combinaties 
ontwikkeld om schone perslucht te kunnen garanderen. 
Betrouwbaarheid staat daarbij voorop. Voor 
voedingsmiddelenbedrijven is schone lucht belangrijk, 
vooral wanneer voeding direct in aanraking komt met 
perslucht. Schone lucht moet dan vrij zijn van mogelijk 
schadelijke delen, zoals minerale of synthetische olie, 
oliedamp en waterdamp. Maar ook van deeltjes die uit de 
omgevingslucht worden aangezogen, zoals uitlaatgassen of 
micro-organismen.

Service
LETS bv biedt u 5 jaar (!) garantie op schroefcompressoren bij het 
aangaan van een onderhoudscontract. Bij LETS staat service hoog in het 
vaandel. Wanneer een productieproces stil moeten worden gelegd, lopen 
de kosten hoog op. Daarom moet er snel professionele service kunnen 
worden geboden. Om dit te bereiken heeft LETS reserveonderdelen op de 
plank liggen. Deze zijn ook aanwezig in de servicevoertuigen, die door heel 
Nederland (en daarbuiten) rijden. 

Metingen en advies
Perslucht is een prachtige energiedrager, maar als energiedrager wel kostbaar. 
Lekkages kosten veel geld. Elk lek van 3 mm, bij een werkdruk van 7 bar, kost 
€ 1300,- per jaar. Lekkages tot 30% komen voor. Persluchtmetingen worden 
uitgevoerd met ultrasone meetapparatuur, waarbij volumestroom of capaciteit, 
drukval en lekkages worden bepaald.  
En niet onbelangrijk: lekkages in het persluchtsysteem leveren tot 16% aan 
verliezen op. LETS kan voor u de meting verrichten. Vanzelfsprekend worden 
vervolgens de lekkages vakkundig gedicht. LETS kan u ook adviseren als het 
gaat om een capaciteitberekening, dauwpuntmeting en drukverschilmetingen.

Warmteterugwinning
LETS maakt sinds 1985 koppelingen van warmteterugwinning en warm 
water productie. Bij persluchtcompressoren wordt 90% van de ingestoken 
energie omgezet in warmte. Zonde om zo maar verloren te laten gaan. Deze 
warmte is namelijk erg geschikt om op te vangen en bijvoorbeeld uw tapwater 
in temperatuur mee te verhogen. LETS biedt hiervoor de oplossing: een 
warmteterugwinningsinstallatie.

RVS Leidingwerk 
LETS legt RVS leidingen aan voor perslucht, hogedruksystemen, tapwater, 
stoom, CV en gas. Leidingwerk wordt aangelegd om jaren vooruit te kunnen. 
Een goed uitgerekend systeem is een must voor probleemloos werken. LETS 
is zowel watertechnisch, als ook gastechnisch erkend installateur en beschikt 
over een eigen installatieploeg voor het snel en vakkundig installeren van 
diverse leidingen.   

1. Nieuw rotorprofiel 
De zeer goed presterende compressor wordt geproduceerd door een fabrikant 
die wereldleider is in deze sector. Het ontwerp van deze compressor baseert 
zich op een nieuwe vertandingcombinatie.
Door ervaring en moderne productietechnieken wordt dit tot een optimaal 
werkend en vooral betrouwbaar en zuinig systeem gemaakt. Het nieuwe 
rotorprofiel met een minimaal ‘persluchtgat’, reduceert het draaimomentverlies, 
waardoor het energieverbruik drastisch vermindert. 
 
2. Compact ontwerp 
De compressoren zijn compact en volledig. De demontabele deuren zorgen 
voor een goed bereik van de machine tijdens het onderhoud.

3. Veiligheid
Veiligheid staat bij LETS voorop. De compressoren zijn zo ontworpen, 
dat de machine bij calamiteiten automatisch uitschakelt. Dit voorkomt 
onnodige schade aan uw installaties. De machine is uitgerust met de 
volgende beveiligingen: overbelasting van de hoofdmotor en ventilatormotor; 
fasesequentie detectie; te hoge temperatuur van motor/schroefblok; te hoge 
temperatuur uitgaande lucht; te hoge druk uitgaand; indicatie vervangen 
separatorelement; waarschuwing vervangen luchtfilter; overdrukventiel en een 
noodstop.

We bieden u drie verschillende soorten persluchtsystemen: 
1. Standaard persluchtsysteem  
2. Compressor met foodgrade olie
3. Compressor met bekokat

Extra uitbreidingsmogelijkheden zijn: 

Warmteterugwinning 
RVS Leidingwerk
Metingen en advies
Service

Laagste kosten per m3 schone lucht

Waarom werken met een HERTZ compressor?
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Compressoren
 betrouwbaar, energiezuinig, bacterievrije lucht
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Afzek. Min. ruimte 
ventilatie**

HSC 
Frecon  
5 Plus

7,5 bar 910 l/m

10 bar 750 l/m 5,5 kW 1100x650x950  200 L 1/2” 400V, 50Hz, 16A 25 A 2263 m3/h

13 bar 640 l/m 1510x650x1325 

HSC 
Frecon 
7 Plus 

7,5 bar 1200 l/m

10 bar 1000 l/m 7,5 kW 1100x650x950 500 L 1/2” 400V, 50Hz, 16A 25 A 3086 m3/h

13 bar 830 l/m 1900x650x1620

HSC 
Frecon 
11 Plus

7,5 bar 1800 l/m

10 bar 1610 l/m 11 kW 1172x730x1000 500 L 3/4” 400V, 50Hz, 32A 32A 4526 m3/h

13 bar 1300 l/m 1900x730x1670

HSC 
Frecon  
15 Plus

7,5 bar 2850 l/m  

10 bar 2330 l/m 15 kW 1172x730x1000 500 L 3/4” 400V, 50Hz, 63A 50A 6171 m3/h

13 bar 2070 l/m 1900x730x1670

HSC 
Frecon 
18 Plus***

7,5 bar 3500 l/m

10 bar 3000 l/m 18,5 kW 1275x850x1465 n.v.t. 1” 400V, 50Hz, 63A 50A 7611 m3/h

13 bar 2600 l/m

HSC 
Frecon 
22 Plus***

7,5 bar 3950 l/m  

10 bar 3500 l/m 22 kW 1275x850x1465 n.v.t. 1.1/4” 400V, 50Hz, 63A 63A 9051 m3/h

13 bar 2800 l/m

HSC 
Frecon 
30 Plus***

7,5 bar 5300 l/m

10 bar 4600 l/m 30 kW 1575x1030x1755 n.v.t. 1.1/4” 400V, 50Hz, 63A 80A 12343 m3/h

13 bar 4000 l/m

HSC 
Frecon 
37 Plus***

7,5 bar 6800 l/m

10 bar 5800 l/m 37 kW 1575x1030x1755 n.v.t. 1.1/4” 400V, 50Hz, vast 100A 15223 m3/h

13 bar 5000 l/m

HSC 
Frecon 
45 Plus***

7,5 bar 7600 l/m

10 bar 6800 l/m 45 kW 1575x1030x1755 n.v.t. 1.1/4” 400V, 50Hz, vast 125A 18514 m3/h

13 bar 5900 l/m

HSC 
Frecon 
55 Plus***

7,5 bar 9900 l/m

10 bar 8200 l/m 55 kW 2000x1200x1810 n.v.t. 1.1/2” 400V, 50Hz, vast 125A 22629 m3/h

13 bar 7400 l/m

Alle compressoren zijn standaard frequentiegeregeld 
 
*    De eerste genoemde maat is van een enkele compressor. De tweede maat is van een compressor gemonteerd op een persluchttank. 

**  Voor goede service is de volgende vrije ruimte nodig: 1500mm van het dak en 1.000mm van alle muren, uitgaande van een maximale  
     temperatuurstijging in machinekamer van 7ºC, waarbij het in de machinekamer nooit warmer dan 40ºC mag worden. 
     Min./max. temperatuur machinekamer: +2ºC / 40ºC. Wanneer het kouder dan +2ºC kan worden, moet de ruimte verwarmd worden.    
     Zorg voor een put in de vloer voor afvoer condenswater. Goede ruimteventilatie is van vitaal belang: vraag advies bij LETS bv.

*** Op deze modellen compressoren is het mogelijk om warmte terug te winnen. 

Technische gegevens

Grotere types - t/m HSC Frecon 315 plus - zijn eveneens verkrijgbaar


