
Economize energia por meio 
dos compressores resfriados 
a água isentos de óleo

Soluções de recuperação de energia (ER 90-900)



Setores e aplicações 

A água quente recuperada do sistema de ar comprimido pode ser usada para banho, 
aquecimento ambiental e, principalmente, aplicações de processo. Utilizar a água quente para 
abastecer caldeiras ou diretamente em processos que demandem água de até 90 °C/194 °F pode 
poupar fontes energéticas dispendiosas como o gás natural e o óleo térmico.

Refrigeradores acionados por energia térmica são outra possível aplicação para o calor 
recuperado do sistema de ar comprimido, gerando mais oportunidades de economizar energia.

Alimentos e bebidas

Água quente e vapor são utilizados em muitos 
processos com laticínios. Costumam-se utilizar vapor 
na pasteurização, escaldação, limpeza e esterilização de 
recipientes de cozimento, secagem de produtos, etc.

Laticínios de grande porte consomem vastas 
quantidades de água quente e vapor em processos 
contínuos. Aqui, o sistema do compressor para a 
recuperação da energia da água quente consegue 
economizar bastante energia.

Farmacêuticos

Utilizam-se grandes quantidades de vapor no setor 
farmacêutico e em processos de manufatura.

Processos de controle da temperatura da fermentação, 
secagem e esterilização fazem parte da rotina diária do 
setor farmacêutico.

O método de limpeza CIP (Limpeza no Lugar), o SIP 
(Esterilização no Lugar), a esterilização por contato direto 
em biorreatores e fermentadores, e as barreiras de vapor 
contra bactérias são comumente empregados nessas 
unidades de produção.

A energia térmica recuperada de nosso compressor de ar 
contribui para a rentabilidade da operação.

Automotiva

Água quente e vapor são utilizados em muitos processos 
automotivos. Geralmente, são utilizados para as 
seguintes aplicações:

• Pré-pintura e processo de pintura de amortecedores, 
carrocerias de automóveis... Água quente é utilizada 
para tanques de desengorduramento e fosfato. A água 
quente ou o vapor são utilizados para unidades de 
compensação e fornos de flash em cabines de pintura.

• Aquecimento, ventilação e ar-condicionado em 
espaços de produção e prédios de escritórios.

• A água quente pode ser utilizada para unidades de 
tratamento de ar e/ou aquecimento de ambientes.

• Produção de powertrain - transmissão, motor e peças 
do motor.

• Produção de unidades de controle eletrônico.

• O processo de cura de pneus.

• O vapor é utilizado para o fornecimento de calor e 
pressão para o crosslinking químico de borracha e 
agentes vulcanizados.

Portanto, o sistema de recuperação de energia da água 
quente proporciona economias substanciais de energia.



Produtos químicos

O setor químico e as refinarias são grandes usuários de 
vapor em aplicações como:

• Torres de craqueamento térmico que demandam vapor 
bastante superaquecido, geralmente sob pressão de 
40 bar(e)/580 psi.

• O refervedor e o restante da coluna de stripping que 
empregam vapor superaquecido sob pressão média, 
geralmente sob pressão de 10 bar(e)/145 psi.

• O rastreamento térmico de tubulações e outras 
aplicações que demandam vapor superaquecido a 
baixa pressão, geralmente 2 bar(e)/29 psi.

Em alguns processos, recuperam-se boa quantidade 
de água quente depois que o vapor condensa. A água 
quente dos compressores é utilizada como reposição 
para compensar as perdas.
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Produtos têxteis

O tingimento de tecidos utiliza volumes consideráveis de 
água quente entre 80 C° e 90 °C/176 °F e 194 °F.  
Os sistemas de recuperação de energia dos compressores 
da Atlas Copco podem suprir, diretamente, esta água para 
o processo.

No caso do tratamento de filamentos e fibras, utilizam-
se vapor no processo térmico em fibras artificiais, para 
que atinjam estabilidade dimensional, maior volume e 
resistência ao enrugamento e ao calor.

Papel e celulose

Volumes significativos de ar comprimido são utilizados 
no setor de papel e celulose de madeira. Grandes 
quantidades de vapor também são utilizadas no 
processos industriais. As aplicações comuns ocorrem 
em branqueadores, digestores, máquinas de celulose e 
evaporadores de licor negro.

Eletrônicos

Utilizam-se vapor na umidificação em razão de sua 
limpeza e esterilidade intrínseca. 

É comum empregar o vapor na umidificação de salas 
limpas na montagem de componentes eletrônicos, 
na produção de pastilhas cerâmicas e no setor 
farmacêutico. Como o vapor é utilizado em fluxo 
contínuo, é requerida uma contínua reposição de água. 
A água quente do compressor de ar pode pré-aquecer 
a água de reposição e, por consequência, reduzir o 
consumo de energia da caldeira.
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Transforme seu compressor 
em uma fonte de energia 

De acordo com as leis da termodinâmica, a energia utilizada para comprimir o ar é 
transformada em calor. A maior parte deste calor - mais de 90% - permanece no ar 
comprimido e no óleo lubrificante. Uma pequena parte perde-se para o meio ambiente 
por meio de radiação.
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O projeto com arrefecimento por água do sistema de 
resfriamento do compressor de parafuso isento de óleo 
ZR com recuperação de energia permite a plena captura 
de todo este calor do ar comprimido e do sistema de óleo. 
Como resultado, a energia total recuperada como água 
quente chega a 80 a 105% da energia elétrica recebida, 
dependendo das reais condições da instalação e da pressão 

do sistema de ar comprimido. Na maioria das condições 
industriais, ela será de até 95%.

Essa característica coloca o compressor de parafuso isento 
de óleo ZR com recuperação de energia em destaque sobre 
qualquer outra tecnologia para compressores.

A eletricidade não é a única fonte da energia que chega ao 
sistema. O ar na sucção do compressor contém vapor de 
água, e o calor retido no vapor é liberado por condensação 
nos resfriadores intermediário e posterior. Geralmente, o 
calor de condensação contido no ar da sucção equivale 
entre 5 e 20% da energia elétrica recebida.
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Um compressor de 400 kW com recuperação de energia de 90% pode economizar em um ano cerca de 250.000 m³ de gás natural, 550 ton de CO2 e € 150.000.

(1) Energia recuperada como água quente na condição da instalação (2) de acordo com condições de referência em funcionamento a plena carga

Um compressor de 700 kW com recuperação de energia de 90% pode economizar, em um ano, cerca de 400.000 litros de óleo térmico, 1.066 ton de CO2 e € 200.000.

Possível economia anual de óleo térmico(2)

Possível economia anual de gás natural(2)

Horas de funcionamento: 6.000/Eficiência da 
caldeira: 80%

Óleo 
térmico(2) Gás natural(2)

Valor 
calórico 43.000 kJ/l 39.000 kJ/m3

Custo 0,5 €/l 0,6 €/m3

CO2/MWh 0,279 ton 0,203 ton

1.000
m3/yr

tonelada
CO2 /yr

1.000
€/yr

667 1.466 400

583 1.283 350

500 1.100 300

417 916 250

333 733 200

250 550 150

167 367 100

83 183 50

0 0 0

1.000
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tonelada
CO2 /yr

1.000
€/yr

600 1.600 300

500 1.333 250

400 1.066 200

300 800 150

200 533 100

100 267 50
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Possíveis economias por meio da 
recuperação de energia
Condições de referência



Dimensões A
comprimento

B 
largura

C 
altura

ER 90 - 900 
Sem trocador de calor de apoio 
e do cliente ou com apenas um 
trocador de calor (de apoio ou 
do cliente) 

1.450 mm
57,1 pol.

1.500 mm
59 pol.

1.500 mm
59 pol.

ER 90 - 900
Com trocador de calor de apoio 
e do cliente

1.950 mm
76,8 pol.

1.500 mm
59 pol.

1.500 mm
59 pol.

A

B

C

Vantagens

• Regulagem da pressão e da temperatura da água de 
resfriamento do compressor, mantendo o sistema de 
ar comprimido em condições ideais de trabalho.

• O compressor opera independentemente do processo 
do cliente.

• Excelente qualidade da água de resfriamento 
do compressor.

• Compressores conectáveis: há unidades de controle 
disponíveis para tratar da energia térmica no fluxo 
de água de resfriamento de vários compressores 
arrefecidos a água, com até 4 compressores 
conectados a uma única unidade de controle.

Há 5 tamanhos de unidades de controle disponíveis - 
ER 90, ER 275, ER 425, ER 650 e ER 900 –, que tratam a 
energia recuperada com base em qualquer compressor 
arrefecido a água isento de óleo de até 900 kW. 
O consumo de energia da unidade de recuperação 
é inferior a 4 kW.

A configuração completa padronizada pode ser ampliada 
com uma série de opcionais específicos da aplicação.

A unidade de controle de 
recuperação de energia 
As unidades de controle de recuperação de energia são projetadas especificamente 
para transferir a energia recuperada de qualquer compressor arrefecido a água sem 
óleo para o processo dos clientes. A unidade de controle é instalada entre o compressor 
e o circuito de resfriamento e aquecimento do cliente. Um design modular garante a 
integração perfeita da unidade de recuperação de energia na aplicação.

Escopo-padrão de fornecimento

• Bomba de água de velocidade variável

• Válvula de bypass de 3 vias com controle eletrônico

• Microprocessador Elektronikon® com tela gráfica para 
o sistema de monitoração e controle

• Base comum com todos os tubos e conexões inclusos

• Cabine protetora

• Conexões de entrada e saída de ponto único 

• Cubículo elétrico pré-montado

• Único ponto de conexão elétrica 

• Trocador(es) de calor de placas gaxetadas de 
aço inoxidável

• Válvula de alívio de pressão

• Vaso de pressão para expansão

• Válvula automática de desaeração

• Aprovação de pressão dependendo dos 
requisitos locais
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Bomba de água 
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Equipamentos opcionais

• Trocador de calor integrado para o circuito de processo 
do cliente 
Um trocador de calor de placas gaxetadas de aço 
inoxidável para a água do processo. 

• Trocador de calor de apoio ao processo integrado 
Garante a manutenção do ponto de ajuste solicitado 
para a água de resfriamento fornecida ao compressor. 
Se nem toda a energia térmica (água quente fornecida 
pelo compressor) for consumida pelo processo 
do cliente, o circuito de água de resfriamento fria 
conectado a este trocador de calor reduzirá, ainda 
mais, a temperatura.

• Bomba de água de reserva 
Uma bomba de circulação de água, com velocidade 
variável, entra em ação imediatamente quando a 
bomba em serviço pára. Válvulas de isolamento e 
retenção estão incluídas.

• Chumbadores 
Garantem a fixação da unidade às fundações.

A inteligência faz parte do pacote

• O monitor colorido de alta resolução proporciona  
uma leitura simples das condições de funcionamento  
do equipamento.

• Ícones claros e navegação intuitiva de fácil acesso a todas 
as configurações e dados importantes.

• Monitoramento contínuo das condições de funcionamento 
do equipamento e do status de manutenção; estas 
informações serão transmitidas a você quando necessário.

• Funcionamento do equipamento para atender a suas 
necessidades de ar comprimido de modo específico  
e confiável.

• Controle remoto integrado e funções de notificações 
fornecidas como padrão, incluindo simples comunicação 
baseada em Ethernet fácil de usar.

• Disponível em 31 idiomas diferentes, inclusive opcional  
de idiomas com base nos caracteres.

Monitoramento on-line e móvel

Monitore seus compressores pela Ethernet com o novo 
controlador Elektronikon®. Os recursos de monitoramento 
incluem indicações de advertência, programação de 
desligamento e manutenção do compressor. Um aplicativo 
está disponível para telefones e tablets com iPhone/
Android. Ele permite o monitoramento na ponta dos dedos 
de seu sistema de ar comprimido por meio de sua própria 
rede protegida.

O controlador da unidade Elektronikon® foi especialmente 
desenvolvido para maximizar o desempenho de seus 
compressores e dos equipamentos de tratamento de ar 
nas mais diversas condições. As soluções da Atlas Copco 
oferecem os principais benefícios, como aumento da 
eficiência energética, redução do consumo de energia, 
redução na frequência de manutenções e redução de 
estresse... Menos estresse para você e para todo o seu 
sistema de ar. Visualização da energia recuperada total real 
e suas economias.

Monitoramento e controle:  
como obter o máximo pelo mínimo
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Compromisso com a produtividade sustentável

Comprometemo-nos firmemente com nossas responsabilidades 
para com nossos clientes, meio ambiente e pessoas ao nosso redor.  
Nosso desempenho supera as barreiras do tempo. Isso é o que 
chamamos de produtividade sustentável.


