
Compressores de 
parafuso rotativo 
com injeção de óleo

GA 355-500 (355 a 500 kW/450 a 700 hp)



Excelente desempenho
Os compressores GA 355 a 500 oferecem ar comprimido de alta qualidade nas condições ambientais mais 
severas. Incorporando o parafuso de injeção de óleo da Atlas Copco, eles oferecem uma vida útil longa e 
sem problemas ao custo operacional mais baixo possível.

Indústria metalúrgica
QUALIDADE E EFICIÊNCIA
As metalúrgicas utilizam ar comprimido para instrumentação, ar da 
fábrica e transporte pneumático de matéria prima ou cinza, e precisam 
de uma solução eficiente para reduzir seus custos operacionais. Graças 
aos recursos inovadores, nossos compressores de ar GA atendem  
a essa demanda.

Mineração
ROBUSTEZ E CONFIABILIDADE
O ar comprimido é vital para o setor de mineração: as aplicações 
incluem má filtragem de poeira, ar de serviço, ar de ventilação  
e ferramentas pneumáticas. A confiabilidade e robustez dos 
compressores de ar GA mantêm seu desempenho mesmo nas 
condições mais adversas.

Usinas de energia elétrica
OPERAÇÃO SUAVE E ECONÔMICA
As usinas de energia elétrica operam o dia todo para fornecer energia 
vital. Um suprimento contínuo de ar comprimido é absolutamente 
essencial para proporcionar uma operação sem falhas. Os 
compressores de ar GA oferecem uma fonte confiável de ar comprimido 
para aplicações como sopro de sedimentos e tratamento de cinzas.

Setor geral
UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO SEGURA E CONFIÁVEL
Muitas indústrias utilizam ar comprimido em suas operações diárias. 
As aplicações incluem ferramentas pneumáticas para corte, perfuração 
e esmerilhamento; atuadores pneumáticos e válvulas; sistemas de 
ventilação; maquinário de empacotamento e paletização; e sistemas 
de transporte. Os compressores GA foram desenvolvidos para máximo 
desempenho e confiabilidade.



Mantendo a sua produção  
em plena atividade
Os compressores GA garantem vida útil longa e sem falhas ao 
custo operacional mais baixo possível. Em seu interior, estão os 
elementos compressores com tecnologia de ponta, com base em 
inovadores perfis de rotores assimétricos alimentados por um 
motor elétrico de alta eficiência. Combinado com um sistema de 
acionamento desenvolvido para durar e filtros de entrada de ar 
para trabalho pesado, o resultado é a máxima confiabilidade de 
operação nas condições mais rígidas.

Reduzindo custos operacionais 
O design inovador dos compressores GA reduz a sua conta de 
energia e os custos gerais do ciclo da vida do compressor. Os 
compressores GA são pacotes pré-montados: a instalação é 
livre de falhas, o tempo de comissionamento é baixo e não é 
necessário nenhum ar de instrumentação externo. 

Protegendo seu processo 
O separador de água integrado remove imediatamente 100% da 
condensação, resultando em maior qualidade do ar. 

Maximizando sua economia
Como não existe nenhum conceito do tipo "um tamanho que 
se ajusta a todos", nós desenvolvemos diversos recursos e 
opções para ajudar você a otimizar o uso de seu compressor: 
do funcionamento da máquina em temperaturas elevadas a 
dispositivos de segurança adicionais. 
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Série de elementos duplos para 
proporcionar o mais alto nível  
de eficiência e confiabilidade

Filtragem de ar de proteção
• Protege os componentes do compressor removendo 99,9% 

de partículas maiores que 3 μm.

• Prolonga a vida útil do sistema
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Limpeza prática do resfriador
• Ventiladores de dobradiça, motores do ventilador e carenagens para facilitar  

a limpeza do resfriador.

• Ventiladores duplos para proporcionar o resfriamento ideal.

• Ventiladores axiais movidos a motores elétricos TEFC separados (proteção IP55).
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Ar comprimido de 
qualidade superior
• Processo de separação de óleo eficiente de 3 

etapas para baixo conteúdo residual de óleo 
no ar comprimido (menos de 3 ppm)

• Tampa com dobradiça para proporcionar a 
alteração facilitada do elemento do separador
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Separador de umidade como padrão
Um separador de umidade ciclônico, com dreno automático e manual, 
montado como padrão, após o bloco de refrigeração.
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Controlador da unidade Elektronikon
• Monitor colorido de alta resolução que proporciona uma leitura 

simples das condições de funcionamento do equipamento.

• Ícones claros e navegação intuitiva oferecem rápido acesso a 
todas as configurações e dados importantes.

• Monitoramento das condições de funcionamento do 
equipamento e do status de manutenção.
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Elemento duplo no compartimento  
de engrenagem e acionamento único 
• Eficiências muito superiores aos projetos utilizando um grande elemento 

ou 2 etapas.

• Vida útil do elemento prolongada em razão da carga reduzida em 
rolamentos, rotores e engrenagens.

• Motor de alta eficiência - proteção TEFC (IP55), isolamento de classe F.
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Energy Recovery 
• O sistema de recuperação de energia opcional 

pode recuperar até 75% da potência do eixo do 
compressor como água quente.

• O módulo principal do sistema de recuperação 
é integrado no compressor.

• A água quente recuperada pode ser utilizada 
como água de alimentação de caldeira pré-
aquecida, aquecimento de espaços, chuveiro 
ou outras aplicações industriais.
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Produto de alta qualidade  
e sistema de proteção.
Por meio do GA 335-500, oferecemos uma solução multifuncional que integra a mais recente tecnologia em 
um projeto feito para durar. Para otimizar, ainda mais, o desempenho de seu GA ou, simplesmente, adaptá-
los a seu meio de produção específico, há recursos opcionais disponíveis.

Recursos e características adicionaisEscopo-padrão de fornecimento

Diagrama de fluxo do GA 355-500

Circuito de ar

Filtro de entrada de ar

Válvula de admissão

Separador de ar/óleo

Circuito de resfriamento

Resfriador posterior/resfriador de óleo (arrefecido a ar ou água)

Ventilador de arrefecimento para unidades resfriadas a ar

Ventilador de circulação para unidades arrefecidas a água

Separadores de água

Geral

Circuito completo de ar/óleo/água

Motor de acionamento IP55, classe F

Motores de partida elétricos integrados  
(em variantes de baixa tensão)

Amortecedores flexíveis de vibração

Sistema de controle Elektronikon®

Sistema de regulagem de carga total/alívio

Carenagem acústica

Conexões de entrada e saída de ponto único
Base para montagem de aço estrutural - sem a 
necessidade de bases
SMARTLINK

Motor de média tensão

Conexões NPT ou ANSI

Recuperação de energia (apenas em versões arrefecidas a água)

Dreno eletrônico de água

Relé de sequência de fase

Proteção térmica PT1000 para o motor principal

Aquecedores anticondensação para o motor principal

Chumbadores

Certificado de teste de desempenho

Teste presenciado

Certificados de materiais

Embalagem marítima 

Monitoramento SPM

Classificação de alta corrente de curto-circuito (HSCCR)

Filtro heavy duty

Motor de média tensão

Circuito de óleo Filtros de óleo

Ar de entrada

Saída de ar

Entrada de ar

Ar de saída

Mistura ar/óleo

Água

Óleo



Especificações técnicas
Compressor 

tipo

Pressão máxima de trabalho Capacidade FAD (1)
Motor instalado

Nível de ruído 
(2), (3)

Peso (3)
Pacote Pacote

bar(e) psi(g) l/s m3/min pcm kW dB(A) kg lb

50 Hz

GA 355 - 7,5 7,5 109 1.050 63,1 2225 355 73 8402 18523

GA 355 - 8,5 8,5 123 969 58,2 2053 355 73 8402 18523

GA 355 - 10 10 145 890 53,5 1886 355 73 8402 18523

GA 355 - 13 13 189 731 43,9 1549 355 73 8402 18523

GA 400 - 7,5 7,5 109 1175 70,6 2490 400 74 8602 18964

GA 400 - 8,5 8,5 123 1109 66,6 2350 400 74 8602 18964

GA 400 - 10 10 145 1011 60,8 2142 400 74 8602 18964

GA 400 - 13 13 189 844 50,7 1788 400 74 8602 18964

GA 450 - 7,5 7,5 109 1298 78,0 2750 450 75 8702 19185

GA 450 - 8,5 8,5 123 1240 74,5 2628 450 75 8702 19185

GA 450 - 10 10 145 1144 68,8 2424 450 75 8702 19185

GA 450 - 13 13 189 960 57,7 2034 450 75 8702 19185

GA 500 - 7,5 7,5 109 1410 84,7 2988 500 76 8202 18082

GA 500 - 8,5 8,5 123 1347 80,9 2854 500 76 8202 18082

GA 500 - 10 10 145 1257 75,5 2664 500 76 8202 18082

GA 500 - 13 13 189 1068 64,2 2263 500 76 8202 18082

Compressor 
tipo

Pressão máxima de trabalho Capacidade FAD (1)
Motor instalado

Nível de ruído 
(2), (3)

Peso (3)
Pacote Pacote

bar(e) psi(g) l/s m3/min pcm hp dB(A) kg lb

60 Hz

GA 355-100 7,4 107 1032 62,1 2191 450 73 8102 17862

GA 355-125 9,1 132 940 56,5 1992 450 73 8102 17862

GA 355-150 10,8 157 831 49,9 1761 450 73 8102 17862

GA 355-200 13,8 200 692 41,6 1466 450 73 8102 17862

GA 400-100 7,4 107 1128 67,9 2394 500 74 8202 18082

GA 400-125 9,1 132 1042 62,6 2208 500 74 8202 18082

GA 400-150 10,8 157 935 56,2 1981 500 74 8202 18082

GA 400-200 13,8 200 784 47,1 1661 500 74 8202 18082

GA 450-100 7,4 107 1334 80,4 2835 600 75 8352 18413

GA 450-125 9,1 132 1222 73,4 2589 600 75 8352 18413

GA 450-150 10,8 157 1126 67,7 2386 600 75 8352 18413

GA 450-200 13,8 200 943 56,7 1998 600 75 8352 18413

GA 500-100 7,4 107 1518 91,2 3217 700 76 8002 17641

GA 500-125 9,1 132 1404 84,4 2975 700 76 8002 17641

GA 500-150 10,8 157 1296 77,9 2746 700 76 8002 17641

GA 500-200 13,8 200 1114 66,9 2361 700 76 8002 17641

Compressor 
tipo

C L A

mm polegada mm polegada mm polegada

GA 355 a 500 A (LV e MV-IP23) 5855 230,5 2120 83,5 2500 98,4

GA 355 a 500 A (MV-IP55) 6055 238,4 2120 83,5 2500 98,4

GA 355 a 500 W (LV e MV-IP23) 4000 157,5 2120 83,5 2500 98,4

GA 355 a 500 W (MV-IP55) 4200 165,4 2120 83,5 2500 98,4

A = arrefecido a ar
W = arrefecido a água

LV = baixa tensão
MV = média tensão

Os números do GA 500 referem-se ao motor IP 23 de 
tensão média.

Condições de referência:
Pressão de entrada absoluta de 1 bar (14,5 psi)
Temperatura do ar de entrada de 20 °C (68 °F)
Temperatura média de resfriamento de 20 °C (68 °F)

(1) Desempenho da unidade medido de acordo com a 
ISO 1217, anexo C, edição 4 (2009). O FAD é medido nas 
seguintes pressões de trabalho:
• Versões de 100 psi a 100 psi
• Versões de 125 psi a 125 psi
• Versões de 150 psi a 150 psi
• Versões de 200 psi a 193 psi

(2) Nível de ruído
Nível de pressão de emissão sonora ponderada na 
estação de trabalho, Lp WSA (re 20 μPa) dB (com 
variação de 3 dB). Valores determinados de acordo com 
o código de teste ISO 2151 de nível de ruído e o padrão 
ISO 9614 de medição de ruído.

(3)Modelos arrefecidos a água

Os números do GA 500 referem-se ao motor IP 23 de 
tensão média.

Condições de referência:
Pressão de entrada absoluta de 1 bar (14,5 psi)
Temperatura do ar de entrada de 20 °C (68 °F)
Temperatura média de resfriamento de 20 °C (68 °F)

(1) Desempenho da unidade medido de acordo com a 
ISO 1217, anexo C, edição 4 (2009). O FAD é medido nas 
seguintes pressões de trabalho:
• Versões de 7,5 a 7 bar
• Versões de 8,5 a 8 bar
• Versões de 10 a 9,5 bar
• Versões de 13 a 12,5 bar

(2) Nível de ruído
Nível de pressão de emissão sonora ponderada na 
estação de trabalho, Lp WSA (re 20 μPa) dB (com 
variação de 3 dB). Valores determinados de acordo com 
o código de teste ISO 2151 de nível de ruído e o padrão 
ISO 9614 de medição de ruído.

(3)Modelos arrefecidos a água
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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


