
CONFIÁVEIS 
SECADORES 
DE AR POR 
ADSORÇÃO

Série CD / AD / BD (360-1600 l/s, 763-3392 pcm)



O SECADOR 
POR ADSORÇÃO 
IDEAL PARA SUA 
APLICAÇÃO
Um sistema de ar comprimido seco é essencial para manter 

a confiabilidade dos processos de produção e a qualidade 

dos produtos finais. O ar não tratado pode causar 

corrosão na tubulação, falha prematura dos equipamentos 

pneumáticos e estragos no sistema de distribuição de ar. 

Os secadores por adsorção da Atlas Copco produzem ar 

comprimido seco de forma confiável e com economia de 

energia, enquanto protege o seu sistema e processos. 



Alta confiabilidade
O ar comprimido que entra na rede de ar é sempre 100% 
saturado. Quando ele é resfriado, a umidade se concentra, 
causando danos a seu sistema de ar e a produtos acabados. 
Ao remover a umidade do ar comprimido com um ponto 
de orvalho de pressão a -40°C/-40°F, os secadores dessecantes 
da Atlas Copco eliminam falhas do sistema, interrupções 
da produção e consertos onerosos.

Desempenho competitivo
Um ponto de orvalho inferior a -40 °C / -40 °F alinhado com 
comandos simples e de fácil funcionamento garantem a 
operação do secador no melhor modo possível.

Boa eficiência
Tubos e válvulas devidamente dimensionados asseguram uma 
perda de carga limitada. Várias opções estão disponíveis para 
aumentar a eficiência e reduzir o consumo de energia.

Manutenção limitada
Os secadores da Atlas Copco possuem dimensões reduzidas 
graças ao design multifuncional. Entregue pronto para ser 
utilizado, a instalação é direta, minimizando os onerosos custos 
por tempo de inatividade de produção. Todos os componentes 
internos são de fácil acesso para manutenção. O uso do 
dessecante de alto grau e de válvulas de alta qualidade 
permitem intervalos de 3 anos entre manutenções.

Garantindo a sua tranquilidade
Com investimento contínuo em sua competente, comprometida 
e eficiente organização de serviços, a Atlas Copco agrega mais 
valor para o cliente por maximizar a produtividade. Presente em 
mais de 170 países, oferecemos serviços profissionais e rápidos 
por meio de interação e envolvimento. Com nossos técnicos 
dedicados e disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, 
seu tempo de atividade está garantido.



COMO FUNCIONA UM SECADOR 
POR ADSORÇÃO? 
O ar úmido passa diretamente pelo meio dessecante que absorve a umidade. O dessecante tem uma 

capacidade finita de absorção de umidade antes de ser secado ou regenerado. Para fazê-lo, uma das 

torrescontendo dessecante saturado é despressurizada, e a água acumulada é conduzida para fora. Como 

isso ocorre depende do tipo de secador por adsorção:

• Secadores a frio utilizam somente ar comprimido como purga.

• Secadores com purga e soprador utilizam uma combinação de ar de um soprador externo, calor e uma quantidade mínima 

de ar comprimido.

CD
O processo de secagem
1  O ar comprimido flui para cima, pelo dessecante, que adsorve a umidade de baixo para cima.

O processo de regeneração
2  O ar seco da saída da torre de secagem é expandido para a pressão atmosférica e enviado pelo dessecante saturado, 

forçando a umidade absorvida para fora.

3  Após a dessorção, a válvula de alívio é fechada, e a torre é pressurizada novamente.

Comutação
4  Após a regeneração, as funções de ambas as torres são alternadas.

SECADORES 
POR ADSORÇÃO 

COM REGENERAÇÃO 
A FRIO
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AD

BD

O processo de secagem
1  O ar comprimido flui para cima, pelo dessecante, que adsorve a umidade  

de baixo para cima.

O processo de regeneração
2  O ar seco da saída da torre de secagem da torre de secagem é expandido para a pressão atmosférica 

3  e enviado para o aquecedor. 

4  O ar aquecido é então enviado por meio do dessecante saturado, forçando a umidade absorvida para fora, de cima para baixo.

Resfriamento
Após o aquecimento, o dessecante da torre a quente é arrefecido. O resfriamento é feito expandindo o ar comprimido seco da saída 

para a torre a quente reativada, de cima para baixo.

Comutação
5  Após a regeneração, as funções de ambas as torres são alternadas.

O processo de secagem

1  Ar comprimido flui para cima, pelo dessecante,  

que absorve a umidade de baixo para cima.

O processo de regeneração
2  Soprador utiliza ar ambiente 

3  e o sopra através do aquecedor externo. 

4  Ar aquecido é então enviado por meio do dessecante saturado, 

forçando a umidade absorvida para fora, de cima para baixo.

Resfriamento
Purga: Após o aquecimento, o dessecante da torre quente é 
arrefecido. O resfriamento é feito expandindo ar comprimido 
seco da saída do vaso de absorção para a torre a quente reativa, 
de cima para baixo.

Comutação

5  Após a regeneração, as funções de ambas as torres 

são alternadas.

SECADORES POR ADSORÇÃO 
COM REGENERAÇÃO 
À QUENTE
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Dessecante de 
alta qualidade
•  Adsorção confiável de alta capacidade 

para desempenho máximo. 

•   Ponto de orvalho de pressão  

de -40 °C / -40 °F.

Válvulas de borboleta
Válvulas de borboleta de alto desempenho 
com atuadores garantem uma longa 
vida útil.

4

Tubulação galvanizada 
com conexões flangeadas
• Tubos flangeados simplificam a 

manutenção e minimizam as chances 

de vazamentos.

•  Tubulação devidamente dimensionada.

3

Filtros (opcional)
• Pré-filtro protege o dessecante contra 

a contaminação do óleo, aumentando 

a vida útil do dessecante.

• Pós-filtro protege a rede contra poeira 

do dessecante, evitando a contaminação 

da rede.

• Montados diretamente na entrada e na 

saída do secador, para fácil montagem. 

Cubículo
•  Proteção IP 54.

•  Placa de controle eletrônico.

•  Condução com base em tempo.

•  Contato anticongelamento.

2

Válvula de retenção
•  Revestimento em níquel.

•  Tipo ‘wafer’.

•  Com bocal fixo integrado.

1
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Design robusto 
e compacto
• Estrutura padrão, incluindo encaixes de 

empilhadeira e olhais de içamento para 

fácil manuseio.

• Flanges de conexão do vaso estão 

integrados nas conchas superiores 

e inferiores, reduzindo a altura total 

da unidade.

Confiabilidade 



Dessecante de 
alta qualidade
•  Adsorção confiável de alta capacidade 

para desempenho máximo.

•   Ponto de orvalho de pressão  

de -40 °C / -40 °F.

Válvulas de borboleta
Válvulas de borboleta de alto desempenho 
com atuadores garantem uma longa 
vida útil. 

5

Tubulação galvanizada 
com conexões flangeadas
• Tubulação galvanizada simplifica 

a manutenção e minimiza as chances 

de vazamento.

•  Tubulação devidamente dimensionada.

4

Aquecedor com baixa 
densidade de Watts
• Design em aço inoxidável para garantir 

um longo tempo de vida útil.

• Tubo do aquecedor com revestimento 

em níquel protege contra corrosão.

• Aquecedor é instalado em um tubo 

de aquecimento isolado para garantir 

uma configuração com maior economia 

de energia.

2

Filtros (opcional)
• Pré-filtro protege o dessecante contra 

a contaminação do óleo, aumentando 

a vida útil do dessecante.

• Pós-filtro protege a rede contra poeira 

do dessecante, evitando a contaminação 

da rede.

• Montados diretamente na entrada e na 

saída do secador, para fácil montagem. 

Sistema de controle e 
monitoramento avançado
• Encaixado dentro de um cubículo IP54 

real para facilitar o cabeamento e 

aumentar a segurança.

• Monitoramento de todos os parâmetros 

a fim de garantir o máximo de 

confiabilidade na instalação.

3

Válvula de retenção
•  Revestimento em níquel.

•  Tipo ‘wafer’.

1

Design robusto 
e compacto
• Estrutura padrão, incluindo encaixes de 

empilhadeira e olhais de içamento para 

fácil manuseio.

• Flanges de conexão do vaso estão 

integrados nas conchas superiores 

e inferiores, reduzindo a altura total 

da unidade.
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Alta confiabilidade 
e custos de 
energia reduzidos



6

Desempenho industrial

Filtros (opcional)
• Pré-filtro protege o dessecante contra 

a contaminação do óleo, aumentando 

a vida útil do dessecante.

• Pós-filtro protege a rede contra poeira 

do dessecante, evitando a contaminação 

da rede.

• Montados diretamente na entrada e na 

saída do secador, para fácil montagem. 

Dessecante de 
alta qualidade
•  Adsorção confiável de alta capacidade 

para desempenho máximo.

•   Ponto de orvalho de pressão  

de -40 °C / -40 °F.

Válvulas de borboleta
Válvulas de borboleta de alto desempenho 
com atuadores garantem uma longa 
vida útil. 

4

Tubulação galvanizada 
com conexões flangeadas
Tubulação galvanizada e devidamente 
dimensionada simplifica a manutenção 
e minimiza as chances de vazamentos.

3

Aquecedor com baixa 
densidade de Watts
• Design em aço inoxidável para garantir 

um longo tempo de vida útil.

• Tubo do aquecedor com revestimento 

em níquel protege contra corrosão.

• Aquecedor é instalado em um tubo 

de aquecimento isolado para garantir 

uma configuração com maior economia 

de energia.

1

Sistema de controle e 
monitoramento avançado
• Encaixado dentro de um cubículo IP54 

real para facilitar o cabeamento e 

aumentar a segurança.

• Monitoramento de todos os parâmetros 

a fim de garantir o máximo de 

confiabilidade na instalação.

2

Design robusto 
e compacto
• Estrutura padrão, incluindo encaixes de 

empilhadeira e olhais de içamento para 

fácil manuseio.

• Flanges de conexão do vaso estão 

integrados nas conchas superiores 

e inferiores, reduzindo a altura total 

da unidade.
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CONTROLE E MONITORAMENTO 
AVANÇADOS
O sistema de controle e monitoramento Elektronikon® da Atlas Copco supervisiona ininterruptamente 

o secador por adsorção AD ou BD para garantir a produtividade e a eficácia ideais em sua instalação. 

Interface simples 
e de fácil utilização 
Disponível em 32 idiomas, este monitor 
gráfico colorido de alta definição é fácil 
de usar. A tela tem 3,5 polegadas possui 
pictogramas e indicadores por LEDs para 
os principais eventos. O teclado é 
durável para resistir ao uso brusco 
em ambientes difíceis.

Exibição completa 
da manutenção
São mostrados itens valiosos com 
informações que incluem o indicador 
de plano de serviço e o aviso das 
manutenções preventivas.

Visualização com base 
na Internet
O sistema Elektronikon® monitora e exibe 
parâmetros essenciais, como ponto de orvalho 
e temperatura de entrada, e inclui um indicador 
de economia de energia. A visualização do seu 
secador pela internet é possível usando uma 
conexão simples Ethernet. 

SMARTLINK*
• Sistema de monitoramento remoto que ajuda você a otimizar o seu sistema 

de ar comprimido, economizando energia e custos.

• Fornece uma noção completa da sua rede de ar comprimido.

• Antecipação de problemas em potencial, avisando você antes.

* Entre em contato com seu representante de vendas local para obter mais informações.



OTIMIZE O SEU SISTEMA 

Conexões

Flanges DIN

Flanges ANSI

Estrutura

Base da estrutura com encaixe para empilhadeiras

Olhais de içamento

Componentes elétricos

Cubículo elétrico pré-montado

Sistema de controle e monitoramento Elektronikon® (apenas nas séries BD e AD)

Protegido conforme IP54

Contatos livres de tensão para sinais de aviso e alarme remotos (apenas nas séries BD e AD)

Aprovação mecânica

Aprovação de PED

Aprovação de ASME

Aprovação de CRN 

Aprovação de ML

Circuito de ar

Flange do ar de entrada

Silencioso

Flange do ar de saída

CD 360-1600 AD 360-1600 BD 360-1600

Pressão de trabalho máxima 14,5 bar (e)/210 psig • - •

Controle do PDP - • •

Pacote com pré e pós-filtro para compressor com injeção de óleo GA • • •

Pacote com pré e pós-filtro para compressor isento de óleo Z • • •

Válvulas de alívio de pressão • • •

Bocal sônico • • •

Grande variação de temperatura de entrada • • •

Grande variação de temperatura ambiente - - •

Isolamento da torre do secador - • •

Filtro de entrada do soprador - - •

Conexão externa da pilotagem de ar para entrada de baixa pressão - - •

Controle pneumático • - -

Recursos e características adicionais

• : Opcional - : Não disponível

Escopo de fornecimento



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

TIPO DE 
SECADOR

Vazão de entrada
FAD 7 bar(e)/100 psig

Perda de carga 
(excluindo filtros)

Conexões de 
entrada/saída

Tamanhos de filtro 
(recomendados)

Dimensões
Peso

Pré-filtros Pós-filtros mm pol

l/s m³/h pcm bar psi
50 Hz: G/PN16 
60 Hz: NPT/DN

1 µm
0,1 ppm

0,01 µm
0,01 ppm

1 µm C L A C L A kg lb

CD 360 360 1296 763 0,19 2,76 80 DD310+ PD310+ DDp310+ 1173 1116 1854 46 44 73 650 1443

CD 480 480 1728 1018 0,14 2,03 80 DD425+ PD425+ DDp425+ 1776 988 2549 70 39 100 970 2154

CD 630 630 2268 1336 0,14 2,03 80 DD630 PD630 DDp630 1884 843 2604 74 33 103 1240 2753

CD 970 970 3492 2056 0,12 1,74 100 DD970 PD970 DDp970 2359 1039 2643 93 41 104 2010 4463

CD 1260 1260 4536 2671 0,12 1,74 100 DD1260 PD1260 DDp1260 2472 1039 2636 97 41 104 2470 5484

CD 1600 1.600 5760 3392 0,11 1,60 150 DD1600 PD1600 DDp1600 2693 1428 2576 106 56 101 3560 7904

Secadores por adsorção a frio

TIPO DE 
SECADOR

Vazão de entrada
FAD 7 bar(e)/100 psig

Consumo 
médio de 
energia

Perda de carga 
(excluindo 

filtros)

Conexões de 
entrada/saída

Tamanhos de filtro 
(recomendados)

Dimensões
Peso

Pré-filtros Pós-filtros mm pol

l/s m³/h pcm kW hp bar psi
50 Hz: G/PN16 
60 Hz: NPT/DN

1 µm
0,1 ppm

0,01 µm
0,01 ppm

1 µm C L A C L A kg lb

AD 360 360 1296 763 5,9 8,0 0,27 3,92 80 DD310+ PD310+ DDp310+ 1200 1075 1829 47 42 72 820 1821

AD 480 480 1728 1018 7,9 10,7 0,17 2,47 80 DD425+ PD425+ DDp425+ 1764 930 2558 69 37 101 1130 2509

AD 630 630 2268 1336 10,8 14,6 0,17 2,47 80 DD630 PD630 DDp630 1884 930 2612 74 37 103 1410 3131

AD 970 970 3492 2056 16,8 22,7 0,17 2,47 100 DD970 PD970 DDp970 2359 1085 2702 93 43 106 2280 5062

AD 1260 1260 4536 2671 21,7 29,3 0,17 2,47 100 DD1260 PD1260 DDp1260 2472 1085 2684 97 43 106 2750 6106

AD 1600 1600 5760 3392 27,5 37,1 0,11 1,60 150 DD1600 PD1600 DDp1600 2708 1342 2603 107 53 102 3560 7904

Secadores por adsorção a quente

TIPO DE 
SECADOR

Vazão de entrada
FAD 7 bar(e)/100 psig

Consumo 
médio de 
energia

Perda de carga 
(excluindo 

filtros)

Conexões de 
entrada/saída

Tamanhos de filtro 
(recomendados)

Dimensões
Peso

Pré-filtros Pós-filtros mm pol

l/s m³/h pcm kW hp bar psi
50 Hz: G/PN16 
60 Hz: NPT/DN

1 µm
0,1 ppm

0,01 µm
0,01 ppm

1 µm C L A C L A kg lb

BD 360 360 1296 763 8,4 11,3 0,16 2,32 80 DD310+ PD310+ DDp310+ 1100 1028 1829 43 40 72 1160 2576

BD 480 480 1728 1018 10,4 14,0 0,16 2,32 80 DD425+ PD425+ DDp425+ 1764 1024 2558 69 40 101 1275 2831

BD 630 630 2268 1336 14,8 20,0 0,16 2,32 80 DD630 PD630 DDp630 1884 1024 2612 74 40 103 1560 3464

BD 970 970 3492 2056 21,8 29,4 0,16 2,32 100 DD970 PD970 DDp970 2359 1175 2702 93 46 106 2540 5640

BD 1260 1260 4536 2671 27,7 37,4 0,16 2,32 100 DD1260 PD1260 DDp1260 2472 1175 2681 97 46 106 3035 6739

BD 1600 1600 5760 3392 35,3 47,7 0,11 1,60 150 DD1600 PD1600 DDp1600 2720 2199 2548 107 87 100 4100 9103

Secadores por adsorção a quente com soprador

Condições de referência:
Temperatura de entrada de ar comprimido: 35°C/100°F.
Umidade relativa na entrada: 100%.
Pressão de entrada do secador para versões de 11 bar, após a filtragem de entrada.



COMPROMISSO COM A 
PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL
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Nos comprometemos firmemente com nossas responsabilidades 
para com os nossos clientes, meio ambiente e pessoas ao nosso 
redor. Nosso desempenho supera as barreiras do tempo. Isto é 
o que chamamos de Produtividade Sustentável.

www.atlascopco.com.br


