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O ar comprimido representa um 
dos maiores custos energéticos 
da indústria moderna. Por este 
motivo, no GRUPO BETICO o 
nosso desenvolvimento está 
focado na exploração de novas 
ideias segundo o critério ECO 
DESIGN para conseguir máqui-
nas da máxima eficiência que 
reduzam o consumo de energia 
e respeitem o meio ambiente.

Trabalhamos em sistema de 
melhoria contínua, em estreita 
colaboração com milhares de 
usuários que nos comunicam 
as suas necessidades, dão su-
gestões e que são a base dos 
nossos desenhos e desenvolvi-
mentos.

Comprometidos Com o 
meio AmBieNte

Série ER

experiêNCiA

Os compressores de parafuso gama ER estão avalizados por mais 
de 30 anos de experiência no desenvolvimento e na produção de 
compressores desta tecnologia. O seu desenho e a alta qualidade 
dos seus componentes permitem obter os maiores níveis de efi-
ciência e fiabilidade.



Tão importante como o desenho e a qualidade dos compressores, 
é a manutenção que se realiza nos mesmos.

Por este motivo, dispomos de uma rede de assistência técnica 
profissional, qualificada e certificada pelas normas ISO, assegu-
rando o correto funcionamento do seu equipamento e de toda a 
sua instalação.

VoCAÇÃo
pArA o serViÇo

desde 1925
QUe No GrUpo BetiCo,
DESENHAMOS E FABRICAMOS 
COMPRESSORES DE ALTA QUALIDADE.



Na resposta a estas exi-
gências, os nossos enge- 
nheiros desenharam a 
nova SÉRIE ER 7-37C VF 
que se caracteriza por:

Que a sua montagem seja fácil e necessite de pouco espaço.

Que não façam ruído.

Que sejam muito fiáveis.

Que consumam pouca energia.

Que sejam simples e fáceis de manter.

Que mantenham a pressão estável.

Que forneçam ar comprimido sem humidade nem impurezas.

A respostA

O mais importante para um produto é que res-
ponda às necessidades do seu utilizador.
Por esse motivo questionámos os nossos clien-
tes, e foi com base nas suas respostas que de-
senhámos esta nova série ER-C VF, que cobre 
todas as exigências solicitadas.

O QUE NOS PEDEM OS NOSSOS 
CLIENTES, PARA COMPRESSORES 
DE 7 A 37 KW?

+

+

+

+

+

+

Desenho compacto (espaço muito reduzido)

Baixo nível sonoro.

Opção tudo em um, pronto para funcionar. 

Variação de frequência, permite até 50% de poupança de energia.

Desenho simples, 50% menos peças que a nossa série anterior.

Motor e ventilador de alta eficiência que cumprem com as normas 
da Diretiva Europeia ECO DESIGN na sua Fase 3 que entrará em 
vigor apenas em Janeiro de 2017.
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A nova serie ER-C VF foi desenhada com um conceito 
inovador, que reduz o tamanho do compressor, man-
tendo as mesmas capacidades dos compressores de 
alta potência.
O resultado são compressores compactos, muito 
fiáveis, que se adaptam às necessidades de cada uti-
lizador com o mínimo consumo de energia.

pLUG & pLAY

A nova gama de compressores de 7 a 37 
KW da série ER-C “COMPACTOS” são 
utilizados principalmente em indústrias de 
pequeno e médio tamanho, onde o espaço 
disponível para a instalação dos equipa-
mentos seja escasso e dispendioso.

o tAmANho, 
sim importA

proNto pArA 
FUNCioNAr

tUdo 
em Um

O especial desenho destes compresso-
res, permite integrar todos os elementos 
necessários para o fornecimento de ar 
comprimido de qualidade, num conjunto 
que ocupa o menor espaço possível. 

Todos os compressores são testados durante várias horas na 
nossa fábrica e são fornecidos já configurados para trabalhar 
a 7 bar, pelo que apenas terá que se ajustar a pressão de 
trabalho se necessário, ligar á corrente elétrica e á tubagem 
de ar para poder trabalhar. 



eFiCiêNCiA 
eNerGétiCA

VARIAÇãO
DE VELOCIDADE.

Os compressores de parafuso são máquinas que ge-
ram um volume constante por cada volta dos seus 
rotores, para poder ajustar o seu caudal às variações 
da rede, o compressor trabalha em plena carga até 
alcançar a pressão máxima (7,5 bar), e passa a tra-
balhar em vazio (sem produção de ar) até que a pres-
são da rede baixe ao valor mínimo (6,5 bar), e que 
este retorne o funcionamento em carga.

Os compressores de parafuso, quando trabalham em 
vazio consomem em média 40% da potência consu-
mida a plena carga.

eFiCiêNCiA eNerGétiCA

O consumo energético representa 
mais de 70% do custo de instalação 
de ar comprimido. Na maioria das re-
des de ar comprimido a necessidade 
de ar varia bastante ao longo do dia e 
da semana.

UM COMPRESSOR CONVENCIONAL 
àS VARIAÇõES DE CAUDAL QUE 

NECESSITA A REDE?

Como
respoNde 

A necessidade de ar comprimido da rede varia con-
tinuamente na produção fabril, dependendo de que 
máquinas estão em produção, dos turnos de traba-
lho, do dia do semana, etc… como se pode verificar 
pelo seguinte exemplo em gráfico:

O que determina a 
necessidade da rede 

de ar comprimido?
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POUPANÇA

Energia

Manutenção

Instalação

Investimento

Com a combinação destas quatro melhorias nos nossos compressores ER-C, con-
seguimos obter poupanças médias de 30% na energia consumida pelo compres-
sor. Nos casos mais favoráveis estas poupanças podem chegar aos 50%. 

poUpAm 
eNerGiA 

-30% > -50%

COMO

OS COMPRESSORES

er-C VF

Mediante o uso de um variador de frequência, ajustam em 
cada momento as rotações do conjunto motor-rotor para 
adaptar o caudal gerado pelo compressor à necessidade 
da rede, conseguindo assim:

MANTER ESTáVEL A PRESSãO DA REDE 
+/- 0,1BAR.

ELIMINAR OS CICLOS DE VAzIO, SENDO 
QUE APENAS TRABALHA EM CARGA.
Os compressores em vazio consomem cerca de 40% da energia nominal.

Cada bar de pressão requer cerca de 7% de energia adicional.

EVITAR OS PICOS DE ARRANQUE E O 
ESFORÇO DOS ARRANCADORES ES-
TRELA-TRIâNGULO.
Os arrancadores estrela-triângulo necessitam de um pico de intensidade de 
3 vezes a intensidade nominal, ou seja necessitam de consumir mais energia

MelhOrar O cOS de φ e elIMInar a 
ENERGIA REACTIVA.
com o variador de frequência o cos f passa de 0,85-0,9 para 0,98 o que faz 
com que não seja necessário a colocação de bateria de condensadores.

Um compressor ER-15C VF 
pode chegar a poupar por ano  
até 5.000€



ER 7-37C VF
Um interior á altura das prestações que se exige 
a um produto com estas características

É instalado numa lateral do compressor e 
pressurizado no interior da carroçaria, são 

ventiladores centrífugos no lugar dos tradicio-
nais ventiladores axiais, que apresentam as 

seguintes vantagens:
• Menor nível sonoro.

• Maior pressão efectiva.
• Melhor rendimento. 

• Maior facilidade de acesso para limpeza do 
radiador.

VeNtiLAdor CeNtrÍFUGo 2

Motor elétrico trifásico de rotor de jaula, conforme as nor-
mas Iec60034-30, de alta eficiência energética cumpre as 
diretivas europeias de desenho eficiente “eco-design di-
rective” 2015/125/CE, na sua terceira fase que entra em 

vigor apenas em 1 de Janeiro do ano de 2017.

motor eLétriCo
1

Depósito separador de óleo de desenho espe-
cial, onde na parte superior se monta um bloco 
que integra todos os filtros e válvulas de con-
trolo necessárias, evitando fugas e eliminando 

elementos desnecessários.

depÓsito sepArAdor 3
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O coração de um compressor de parafuso é o rotor 
“air end”. O compressor será tão eficiente quanto será 
o seu rotor. Os novos compressores da série ER-7-
37c VF dispõem de perfis de última geração de novo 
desenho, no formato 5/6, que melhoram notavelmente 
o rendimento dos tradicionais rotores de formato 4/6.

rotores de ALto reNdimeNto

O desenho especial da válvula de aspiração tem a dupla função de servir de válvula 
anti-retorno e evitar a saída de óleo quando o compressor parar.
O seu desenho exclusivo é muito fiável e foi simplificado ao máximo, eliminando as 
electroválvulas de carga e de despressurização. 

VÁLVULA de AspirAÇÃo mUito simpLes e FiÁVeL4

5

Se o compressor é a chave para a eficiência mecânica, o varia-
dor é a peça chave para conseguir uma máquina com elevada 
eficiência energética, por esse motivo utilizamos os variadores 
da série VLT da DANFOSS, líder mundial em variadores de fre-
quência.
Os variadores VLT, à parte de se destacarem pelo seu sistema 
AEQ (Optimizador Automático de Energia) cumprem todas as 
normas Europeias de ECO-DESING (RoHS) y (WEEE)

VAriAdor de FreQUêNCiA dANFoss
6
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eLemeNtos
opCioNAis

É um robusto microprocessador indus-
trial especialmente desenvolvido para 
compressores, capaz de suportar as duras 
condições de trabalho que se podem veri-
ficar nas salas de compressores.
O seu simples e fácil interface com o 
utilizador é intuitivo e integra os controlos 
combinados com um ecran lcd gráfico 
retroiluminado. 

O display proporciona uma informação 
completa mediante a combinação de 
números com símbolos que apresentam 
os dados mais relevantes e que indicam o 
estado da máquina e possíveis problemas.

Esta opção é muito interessante quando requeremos pres-
tações avançadas do compressor, como a gestão do mes-
mo em rede ou por Internet. 

Muito conveniente para ambientes 
contaminados com pó em suspensão, 
reduz a entrada de pó no compres-
sor, alargando a vida útil dos filtros e 
reduzindo a sua manutenção.

CoNtroLAdor
BetroNiK iii

pré FiLtro
de AdmissÃo

Mesmo sendo muito silenciosos, os compres-
sores ER-C VF permitem a instalação de um 
deflector na saída de ar quente que reduz 
ainda mais o nível de ruído e controla a saída 
do fluxo de ar quente. Pode ser aconselhada 
a sua montagem se a saída de ar é inconve-
niente para algum funcionário que trabalhe 
junto da máquina.

CAreNAGem de impULsÃo
de Ar QUeNte



CArACterÍstiCAs
téCNiCAs

400/480 V  (50-60 hz.)

MODELO
m3/min l/s kw. dB(A) L mm. A mm. H mm. kg

CAUDAL PESODIMENSõESPRESSãO

bar

POTÊNCIA 
NOMINAL

NÍVEL 
SONORO

er-7cVF 6 -13 0,26 / 1,3 4,3 / 21,7 7 64 800 678 996 234 

er-11cVF 6 -13 0,38 / 1,9 6,3 / 31,7 11 65 800 678 996 237 

er-15cVF 6 -13 0,50 / 2,5 8,3 / 41,7 15 65 800 678 996 237 

ER-22CVF 6 -13 0,82 / 4,1 13,7 / 68,3 22 67 1.300 800 1.300 460 

er-30cVF 6 -13 1,10 / 5,5 18,3 / 91,7 30 68 1.300 800 1.300 475 

er-37cVF 6 -13 1,30 / 6,5 21,7 / 108,3 37 70 1.300 800 1.300 490  

           

 

condições de referência:
- Temperatura de aspiração 20 ºC.
- Pressão absoluta de aspiração 1 bar.

   - Caudal da unidade medido segundo as normas ISO 1217.
   - Nível sonoro medido a uma distância de 1 m segundo a norma Cagi/Pneurop.
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Portal de Gamarra, 43 - 01013 VITORIA - ESPAÑA
Tel. +34 945 12 83 83 - Fax: +34 945 28 26 30 - +34 945 26 02 88

www.betico.com

ER 7-37C VF
Série

Compromisso 
Com A eFiCiêNCiA

DADA A CONTÍNUA EVOLUÇãO DOS NOSSOS PRODUTOS, OS DADOS DESTE CATáLO-
GO PODEM SER MODIFICADOS SEM AVISO PRÉVIO PELO QUE NENHUM DADO PRES-
SUPõE COMPROMISSO OU GARANTIA DE BETICO COMPRESSORS, SAU.
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