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Soprador centrífugo
ZB: um design
exclusivo com
eficiência
comprovada
Com sua nova geração de sopradores turbo de rolamentos magnéticos

ZB, a Atlas Copco lança um dos sopradores turbo isentos de óleo mais

eficientes do mercado, em todos os aspectos. Aparelhado com a mais

alta eficiência, a série ZB demonstra confiabilidade e vida útil

incomparáveis, sendo adequado a qualquer processo.

ZB 5-6 VSD+



O uso de rolamentos magnéticos para os sopradores centrífugos

é a escolha que a Atlas Copco fez para garantir máxima

tranquilidade aos usuários. Como não se utiliza ar do sistema para

operar a máquina, as variações de pressão não prejudicam a

operação do soprador. Essa tecnologia, combinada com o fato de

que nenhum banco de energia é necessário em caso de queda

de energia, faz do Atlas Copco ZB um dos sopradores de

rolamento magnético mais simples de usar já fabricado.

Ter uma tecnologia centrífuga muito eficiente não é suficiente.

Para realmente aprimorar suas capacidades, cada componente foi

projetado e selecionado para oferecer o melhor desempenho e a

mais longa vida útil.

Comparar sopradores pode ser um trabalho difícil e confuso.

Nossa intensão é muito simples: você receberá o que foi

especificado. Não queremos confundir você com diferenças entre

fluxo de entrada ou de saída, eixo ou potência do conjunto.

Informaremos exatamente o fluxo e a pressão que nossas

máquinas irão produzir para o seu processo, bem como quanta

eletricidade consumirá no total. Se você não entender tudo, ligue

para nós e nós o ajudaremos!

Tecnologia durável, projeto
inteligente

Muito mais do que apenas a
tecnologia centrífuga

Nenhuma surpresa oculta
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Linha ZB: uma solução confiável
para suas aplicações
Não apenas a tecnologia de rolamentos magnéticos ativos, mas também o projeto completo tornam a série ZB um dos

sopradores turbo mais confiáveis do mercado, assegurando uma adequação perfeita para todas as suas aplicações de

baixa pressão.

Os sopradores ZB possuem uma faixa operacional de

fluxo e pressão muito ampla, tornando-os adequados para

diferentes aplicações de tratamento de águas residuais.

Normalmente, os principais consumidores de energia

nessas instalações são os sopradores. No entanto, o ZB

ajuda a reduzir significativamente a conta de energia

graças ao projeto eficiente do rotor e rolamento.

Tratamento de águas residuais

O sistema de transporte é um processo delicado que

precisa de ar 100% limpo e isento de óleo para uma

operação contínua e sem problemas. Os sopradores ZB

são perfeitos para aplicações desse tipo, garantindo um

ar comprimido isento de óleo, com certificação Classe 0 e

eficiência energética, no qual você pode confiar.

Sistemas de transporte
pneumático
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O ZB fornece ar 100% puro e isento de óleo para todos

os tipos de aplicações na indústria de alimentos e

bebidas, como fermentação, embalagem, aeração para

fins de tratamento de águas residuais. Os sopradores ZB

com certificação Classe 0 evitam comprometer a pureza

do produto final e garantem risco zero de contaminação.

Alimentos e bebidas

Em usinas de energia movidas a carvão, que funcionam

24 horas por dia, 7 dias por semana, a solução de ar

comprimido precisa ser altamente confiável e nenhum

tempo de inatividade pode ser permitido. Com os

sopradores ZB, você não precisa se preocupar com isso.

Eles foram projetados para oferecer um fluxo de ar

constante e confiável a um custo mínimo de energia.

Dessulfurização de gás de
combustão
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Alta eficiência e confiabilidade

• Separado dos componentes mecânicos para garantir
resfriamento e compactação adequados

• Inclui todos os componentes necessários para proteger a
máquina, bem como toda a rede elétrica (filtros RFI, bobina CA,
filtros LC, filtros senoidais etc.)

• Temperatura controlada com ventilador de resfriamento
integrado e sistema de aquecimento para manter uma
temperatura constante em todas as condições

• O acionamento de velocidade variável de alta frequência é o
componente que garante a operação ideal do motor

• Resfriado a água, fornece mínima rejeição e é o mais
compacto.

• Compila as informações dos sensores de posição para ajustar
dinamicamente a posição do eixo

• Controle total do rotor é garantido pelo ajuste da força
magnética

• Nenhuma fonte externa é necessária, nem um no-break em
caso de queda de energia. A energia é extraída do comando de
frequência variável através de um conversor CC/CC.

1. Cubículo elétrico de proteção

2. Unidade de frequência de rejeição
de calor compacta e baixa

3. Controlador de rolamento
magnético
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• Reduz a temperatura da água de resfriamento para o motor de
ímã permanente e acionamento

• Resfria os componentes mecânicos dentro da máquina para
garantir a menor temperatura de operação e maior vida útil

• Ar de resfriamento quente centralizado em um local comum
único no teto da máquina para facilitar a canalização e a
extração do calor

• Válvula de alívio moduladora integrada e montada de fábrica
protegendo o soprador contra superaquecimento.

• Algoritmo de controle avançado que permite que a máquina
funcione da maneira mais eficiente em uma faixa de fluxo
operacional estendida (redução de 100% a 0%)

• Silenciador de válvula alívio integrado e montado de fábrica
para reduzir o ruído da operação de alívio

• Ruído atenuado por meio das voltas internas incorporadas

• Caminho de ar de processo separado para garantir a menor
temperatura de entrada e o maior fluxo de massa

• Filtros paralelos de alta eficiência

• Facilmente acessíveis pela parte de trás da máquina e
substituíveis

• Um tubo leva o ar diretamente do ponto de entrada para o rotor
do soprador para separá-lo do calor interno

• Mantém o ar de processo em uma temperatura mínima para
aumentar o fluxo de massa fornecido pelo soprador

4. Temperatura interna mínima com
ventilador dissipador de calor

5. Válvula de alívio modular acionada

6. Silenciador de válvula de alívio
integrado

7. Filtros de ar de processo de alta
eficiência

8. Entrada de ar de processo
separado
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Todos os componentes
necessários para proteger a
máquina e a rede

O cubículo elétrico da linha ZB combina um dos sistemas mais

avançados a fim de garantir a confiabilidade da máquina, bem como

da rede na qual está conectada:

• Filtros RFI que reduzem os distúrbios harmônicos na rede

• Bobinas CA contra picos de alta tensão

• Controlador de unidade

• Comando de velocidade variável de alta frequência

• Conversor CC/CC que energiza o controlador de rolamento
magnético em caso de queda de energia

• Controlador de rolamento magnético que ajusta dinamicamente a
posição do eixo do soprador

• Filtros LC que protegem o motor de ímã permanente de
harmônicos

Componentes avançados
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A menor temperatura de
operação para todos os
componentes

O projeto do soprador centrífugo ZB da Atlas Copco inclui um

projeto avançado em termos de caminhos de resfriamento. Três

caminhos de resfriamento diferentes são unidos a uma única fonte

de saída na parte superior da máquina. Veja abaixo os detalhes de

cada caminho de resfriamento:

• O caminho de resfriamento do rolamento magnético utiliza o ar
fresco do lado de fora do soprador, que é limpo e canalizado
diretamente para os rolamentos

• O caminho de resfriamento interno também utiliza o ar fresco e
limpo do lado de fora da máquina para circular pelos
componentes mecânicos, como o motor de imã permanente

• O caminho de resfriamento do cubículo elétrico leva o ar fresco
da parte inferior do cubículo para a parte superior, resfriando cada
um dos componentes

Caminhos de ar de resfriamento
separados para uma única saída
comum
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Com a possibilidade de canalizar os caminhos do ar de resfriamento

de entrada e saída, pode-se obter ainda mais economia de energia.

Com o ar vindo de um local mais frio (por exemplo, de fora da sala

do soprador), a capacidade de resfriamento é ainda maior e os

ventiladores de resfriamento dedicados podem funcionar menos.

Além disso, direcionar o ar de saída quente para fora do local em

que os sopradores estão instalados resultará em uma menor

necessidade de resfriamento da sala do soprador e,

consequentemente, levará a mais economias de energia. Com

essas duas conexões simples, grandes economias podem ser

consideradas a longo prazo!

Caminhos de resfriamento canalizados
para ainda mais economia!
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Direto do ambiente para o seu
processo

O mais eficiente fornecimento de ar para o seu processo poderá

ser assegurado por dois princípios simples: manter a temperatura

do ar de entrada no mínimo e induzir a menor resistência possível

para o ar que passa por cada componente no caminho do ar de

processo. Ambos os princípios são obtidos na forma como a linha

ZB é acondicionada:

• Nenhuma mistura entre o ar de processo e o ar de resfriamento
garante uma baixa temperatura no rotor e leva à compressão
mais eficiente

• Caminho mais fácil para o ar de processo se deslocar de fora do
soprador para o seu processo sem voltas ou mudanças drásticas
de direção, o que poderia levar a várias perdas de pressão e
eficiência

O mínimo aumento de temperatura e
as quedas de pressão são
fundamentais
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TIPO
Pressão de trabalho

Capacidade máxima

FAD

Nível de 

ruído (1)

Potência instalada 

máxima do motor

Dimensões

C L A Peso

mbar(g) psi(g) m3/h pcm dB(A) kW hp mm pol mm pol mm pol kg lb

50 Hz

ZB 5 VSD+ 1200 17,4 6000 3531 69 140 190 1900 75 1200 48 1954 77 1500 3307

ZB 6 VSD+ 1200 17,4 12000 7062 75 250 335 2265 90 1200 48 1954 77 2500 5512

Especificações técnicas
ZB 5 VSD+ - ZB 6 VSD+

(1) 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 a norma ISO 2151 de nível de ruído e a norma ISO 9614 de medição de ruído.



Especificações técnicas
Abaixo você obterá todas as informações técnicas relacionadas ao soprador turbo ZB da Atlas Copco, bem como uma

ferramenta prática de pré-seleção baseada nas suas necessidades de fluxo e pressão.

Os sopradores centrífugos da Atlas Copco fazem a diferença. Os

modernos componentes combinados em um projeto flexível

atenderão a todas as suas necessidades. Já há décadas, a Atlas

Copco tem provado sua superioridade em unir os principais

recursos em máquinas superiores.

O escopo desses conjuntos plug-and-play pode ser estendido com

a gama de opções padronizadas. Não hesite em entrar em contato

com seu representante local para obter mais informações.

Uma linha completa de sopradores
centrífugos para todas as suas
necessidades
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Notas
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COMPROMISSO COM A PRODUTIVIDADE
SUSTENTÁVEL

Nos comprometemos firmemente sobre 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.

www.atlascopco.com

2935 0700 00 © 2018, Atlas Copco Airpower NV, Bélgica. Todos os direitos reservados. Os modelos e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ou obrigação.

Leia todas as instruções de segurança no manual antes da utilização.
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