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Stabilní výkon při
nejnižších
provozních
nákladech
V mnohých výrobních procesech představuje nízkotlaký stlačený

vzduch nezbytný předpoklad pro zajištění plynulé výroby. NOVÁ

speciální řada nízkotlakých kompresorů od společnosti Atlas Copco

nabízí stabilní výkon a poskytuje 100% čistý certifikovaný vzduch bez

příměsí oleje pro široké spektrum průmyslových aplikací pneumatické

dopravy.
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Prakticky v každé aplikaci způsobí znečištění dodávaného vzduchu

olejem závažné problémy s produktivitou a zvýšení nákladů.

Společnost Atlas Copco, která jako první výrobce obdržela

certifikaci ISO 8573-1 TŘÍDA 0 (2010) pro své bezmazné

vzduchové kompresory, stanovila standard pro čistotu vzduchu.

Zaměřuje se na ochranu kritických aplikací a také na v současné

době zvyšující se požadavky na kvalitu, takže nabízí 100% čistý

vzduch bez příměsí oleje s certifikací TÜV.

Zejména v drsném a prašném prostředí je spolehlivá dodávka

stlačeného vzduchu kritická pro zajištění kontinuity procesu.

Každý kompresor je navržen, vyroben a vyzkoušen tak, aby

vyhovoval certifikaci ISO9001. Nejnovější inovace konstrukce

šroubových elementů, kterými jsou robustní převodovka a zcela

uzavřený motor s krytím IP55, jsou vytvořeny tak, aby zajistily

nepřetržitý provoz a vynikající spolehlivost i v těch nejprašnějších,

nejteplejších a nejvlhčích prostředích.

Můžeme dodat kompresor přizpůsobený vašim potřebám.

Chcete mít vlastní spouštěč? Žádný problém. Potřebujete stroj,

který bude připravený k okamžitému použití? Žádný problém. A to

vše standardně, navržené a sestavené pro snadnou integraci do

stávající sítě stlačeného vzduchu nebo jako nové instalace.

Nepřetržitým investováním do schopné, oddané a efektivní

servisní organizace společnost Atlas Copco zajišťuje vynikající

hodnotu pro zákazníka maximalizací produktivity. Díky přítomnosti

ve více než 170 zemích naše společnost nabízí profesionální

a včasný servis prostřednictvím interakce a zapojení. Doba

provozuschopnosti je zaručena vyhrazenými techniky

a nepřetržitou dostupností.

Ochrana dobré pověsti a výroby

Udržování procesu v provozu

Snadná instalace a univerzálnost

Přinášíme vám pohodu
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Trhy
Kompresory ZE 3 jsou zkonstruovány tak, aby zajistily úplnou bezpečnost produktu a zaručily nepřetržitou, vysoce

spolehlivou a energeticky efektivní dodávku 100% čistého vzduchu bez příměsí oleje po celá desetiletí ve všech vašich

aplikacích, a to s nejnižšími možnými náklady na životní cyklus.

• Nejnižší náklady na energii, které představují až 80 %
nákladů na životní cyklus kompresoru

• Minimalizované prostoje a náklady na údržbu díky
inovativní technologii jednostupňového šroubového
kompresoru

Pneumatická doprava – hustá
fáze

• Kompresor instalovaný na pracovišti s vyšším výkonem
pro vykládku, než jaký nabízí dmychadlo namontované
na nákladním vozidle

• Nízké hlukové emise

• Žádné riziko kontaminace produktu

• Snadné připojení a rychlejší vykládka v porovnání
s instalacemi pro vykládku nákladních vozidel

Hromadná přeprava
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• Vyšší kompresní poměr pro chlazení forem

• 100% čistý vzduch nejvyšší kvality bez příměsí oleje,
který vyhovuje certifikaci třídy 0

• Nízká spotřeba energie vyžadované pro nepřetržitý
provoz

Sklářský průmysl

• Nejnižší náklady na energii, které představují až 80 %
nákladů na životní cyklus kompresoru

• Nepřetržitá kontrola znečištění 24 hodin denně a 7 dnů
v týdnu zásluhou osvědčené spolehlivé konstrukce

Odsiřování spalin
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Vzduch bez příměsi oleje je používán ve všech průmyslových

odvětvích, kde je kvalita vzduchu klíčová pro koncový produkt

a výrobní procesy. Patří sem například potravinářský průmysl,

farmaceutická výroba a balení, chemický a petrochemický průmysl,

výroba polovodičů a elektroniky, zdravotnictví, stříkání laku

v automobilovém průmyslu, textilní výroba a další. Kontaminace byť

jen minimálním množstvím oleje může vést k nákladným prostojům

ve výrobě a znehodnocení produktu.

Třída 0: vzduch bez příměsí oleje

Třída 0: průmyslový standard
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Během posledních 60 let byla společnost Atlas Copco průkopníkem

v oblasti vývoje bezolejové vzduchové technologie a výsledkem této

snahy je řada vzduchových kompresorů a dmychadel, které

poskytují 100% čistý vzduch. U našich produktů TŘÍDY 0 není

během procesu komprese přidáván žádný olej, takže pokud

atmosféra neobsahuje žádné částice oleje, poskytují 100% čistý

vzduch. Díky trvalému výzkumu a neustálému vývoji dosáhla

společnost Atlas Copco nového mezníku a stanovila standard

čistoty vzduchu, jelikož je prvním výrobcem, který získal certifikaci

ISO 8573-1 TŘÍDY 0.

První v bezmazné vzduchové
technologii

Atlas Copco je ve svém odvětví vedoucím hráčem, který je

odhodlaný splnit ty nejnáročnější požadavky svých zákazníků.

Z tohoto důvodu společnost požádala institut TÜV, aby provedl

typový test na řadě jejích bezmazných kompresorů a dmychadel.

Použitím těch nejpřísnějších testovacích metodik byly změřeny

všechny druhy výskytu oleje v širokém rozsahu tlaků a teplot.

Organizace TÜV ve výstupním vzduchu nenalezla sebemenší stopy

oleje. Společnost Atlas Copco tak jako první výrobce kompresorů

a dmychadel nejen získala certifikaci TŘÍDY 0, ale také převýšila

specifikace ISO 8573-1 TŘÍDY 0.

Eliminuje veškerá nebezpečí
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Spolehlivost a robustnost

• Vstupní filtr je zkombinován s tlumičem za účelem snížení
hladiny hluku a zajištění ochrany vnitřních funkčních částí.

• Na ovládacím panelu se nachází praktický indikátor úbytku tlaku.

• Dlouhá životnost prodlužuje servisní interval.

• Chladicí pláště zlepšují spolehlivost a účinnost díky absolutně
minimálním vůlím v rotoru.

• Účinné těsnění hřídele odstraňuje riziko úniku oleje, snižuje
opotřebení a zaručuje 100% čistý vzduch bez příměsí oleje.

• Vysoce výkonné šroubové rotory s povrchovou úpravou nabízejí
zvýšenou účinnost, delší životnost a ochranu proti korozi.

• Minimalizované ztráty při přenosu a úrovně hluku a vibrací

• Prodloužená životnost elementu zásluhou převodů AGMA Q13/
DIN třídy 5 v hlavním pohonu

• Přímý pohon z převodovky

• Trysky pro vstřikování oleje vstřikují optimální množství
filtrovaného oleje s optimální teplotou do každého ložiska nebo
převodu.

• Tlumič vibrací při vypouštění snižuje hladinu dynamického
chvění v průtoku vzduchu na minimum

1. Filtr procesního vzduchu

2. Vybaven nejlepším bezmazným
šroubovým elementem Atlas Copco

3. Vysoce přesný hnací systém
převodovky

4. Integrované olejové čerpadlo

5. Tlumič hluku
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• Ochrana TEFC s krytím IP55 proti prachu a vlhkosti

• Motory s vysokou účinností, vyhovující normám IE3/NEMA
Premium

• Suchá spojka motoru nevyžaduje mazání a odstraňuje potřebu
servisní údržby

• Optimální chlazení v širokém rozsahu provozních teplot

• Možnost snadného a rychlého čištění v drsném prostředí

• Možnost integrace spouštěče hvězda-trojúhelník a několika
doplňků

• Jeden integrovaný řídicí systém pro kompresor

• Sledování stavu celkového výkonu systému s proaktivními
indikacemi potřeby servisní údržby, výstrahami
a bezpečnostními odstávkami

• Dálkové ovládání a monitorování přes sběrnici Profibus nebo
Modbus či pomocí protokolu TCP/IP

• Několik integrovaných algoritmů pro úsporu energie

• Podpora více jazyků

• Odhlučněný deflektor přívodu s minimálním poklesem tlaku
a vysokou absorpcí hluku

• Utěsněné krycí panely a dveře

6. Zcela uzavřený motor s vysokou
účinností

7. Olejový chladič

8. Elektrický rozvaděč

9. Vylepšená řídicí jednotka

Elektronikon®

10. Kryt snižující hlučnost
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Flexibilita instalace

Opravdu rádi si nainstalujete náš

kompresor ZE 3, který je navržen tak,

abyste ho mohli začlenit do procesu,

kdekoli budete chtít, a stejně rádi ho

budete používat.

Flexibilita instalace

Zapomeňte na potíže s výměnou starých

strojů. Usnadníme vám život tím, že

nahradíme zastaralé technologie našimi

stroji s nejnovějšími technologiemi

a nejmenšími rozměry. Nové instalace

s velmi malými rozměry vám ušetří místo,

a tak i investiční náklady.

Nejmenší rozměry pro
příslušný průtok
a rozsah tlaků

Není zapotřebí vyhrazená kompresorovna

ani nadměrně dlouhé potrubí... Kompresor

ZE 3 můžete instalovat na libovolné místo,

kde chcete použít přišroubovanou

venkovní soupravu.

Venkovní provoz
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Technologie VSD společnosti Atlas Copco umožňuje přesné

přizpůsobování potřebného množství vzduchu automatickým

upravováním otáček motoru. Výsledkem je až 35% úspora energie.

Náklady na životní cyklus kompresoru lze snížit v průměru o 22 %.

Navíc snížený systémový tlak s VSD dramaticky minimalizuje energii

spotřebovanou v rámci celé vaší výroby.

Co je na kompresorech VSD společnosti Atlas Copco

jedinečné?

• Řídicí jednotka Elektronikon® řídí kompresor i integrovaný měnič,
a zajišťuje tak maximální bezpečnost stroje v rámci stanovených
parametrů.

• Flexibilní výběr tlaku s pohonem VSD snižuje náklady na
elektrickou energii.

• Specifická konstrukce měniče a motoru (s chráněnými ložisky)
zajišťuje maximální účinnost v daném rozsahu otáček.

• Elektromotor je navržen speciálně pro nízké provozní otáčky se
zřejmým ohledem na požadavky chlazení motoru a kompresoru.

• Všechny kompresory VSD od společnosti Atlas Copco jsou
testovány na elektromagnetickou kompatibilitu a obdržely
příslušnou certifikaci. Kompresor a externí zdroje se za provozu
vzájemně neovlivňují.

• Mechanická vylepšení zajišťují, že žádné komponenty nedosahují
kritických hladin vibrací, a to v celém rozsahu otáček kompresoru.

• Vysoce účinný kmitočtový měnič umístěný ve skříni zajišťuje
stabilní provoz při vysokých okolních teplotách až 50 °C (122 °F).

• Nevyskytují se žádná „okna otáček“, která by narušila energetické
úspory a stabilní tlak v síti. Schopnost regulace kompresoru je
navýšena na 70 až 75 %.

• Tlakové pásmo sítě je udržováno do hodnoty 0,10 bar (1,5 psi).

Až 35% úspora energie

VSD: snižování nákladů na energie
Více než 80 % nákladů na životní cyklus kompresoru představuje spotřebovaná energie. Výroba stlačeného vzduchu

navíc může představovat i více než 40 % celkových výdajů závodu na elektřinu. Díky revoluční technologii pohonu

s proměnnými otáčkami (VSD) v odvětví stlačeného vzduchu dokáže společnost Atlas Copco vaše náklady na energii

snížit. Technologie VSD přináší značnou úsporu energie a zároveň chrání životní prostředí pro budoucí generace. Díky

neustálým investicím do této technologie nabízí společnost Atlas Copco nejširší řadu kompresorů s technologií VSD na

trhu.
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• Přívod vzduchu s deflektorovým systémem zeslabujícím hluk.

• Před vstupem do elementu bezmazného šroubového
kompresoru je vzduch filtrován.

• V bezmazném šroubovém elementu dochází k vnitřní kompresi.

• Tlumič hluku na výstupu snižuje pulzování tlaku na minimální
úroveň.

• Pojistný ventil chrání jednotku před nadměrným tlakem.

• Zpětný ventil zabraňuje zpětnému toku z tlakové sítě.

• Jednotka začne dodávat vzduch do systému.

Procesní průtok

Bloková schémata jednotky ZE 3S
Procesní průtok, průtok oleje a chladicí průtok – krok za krokem.
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• Integrované olejové čerpadlo je namontované na převodovce, ze
které je přímo poháněno.

• Sání oleje ze skříně; zabudováno v převodovce.

• Obtokový ventil zajišťuje přesný průtok oleje požadovaný pro
chlazení a mazání ložisek a převodů.

• Olej je nejprve čerpán přes olejový chladič.

• Chlazený filtrovaný olej je rozváděn do samostatně seřízených
olejových trysek pro jednotlivá ložiska nebo převody v elementu
bezmazného šroubového kompresoru a převodovce a do
chladicího pláště elementu.

• Vnitřní vypouštění zachycuje veškerý olej ve skříni (v
převodovce).

Průtok oleje

• Jeden chladicí ventilátor nasává čerstvý vzduch ze zadní strany
jednotky.

• Čerstvý vzduch se vhání skrz olejový chladič a odvádí teplo oleje.

• Obdobně také chladicí ventilátor motoru nasává čerstvý vzduch
ze zadní strany jednotky. Kryt ventilátoru motoru zajišťuje
proudění vzduchu přes chladicí žebra motoru.

• Skříň je chlazena čerstvým vzduchem odebíraným z ovzduší,
který vstupuje přes filtry v předních dvířkách.

• Ventilátory skříně vytlačují horký vzduch ze skříně v krytu.

• Horký vzduch krytu (teplo chlazení oleje, teplo chlazení motoru
a teplo skříně) opouští kryt přes mřížku ve střešní části.
Instalován je deflektor zeslabující hluk.

Chladicí průtok
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Řídicí jednotka Elektronikon® je speciálně navržena pro maximalizaci výkonu vašeho kompresoru

a zařízení na úpravu vzduchu v různých pracovních podmínkách. Naše řešení vám poskytují klíčové

výhody, jako je vyšší energetická účinnost, kratší doba údržby a menší zátěž – jak pro vás, tak pro celý

systém.

Elektronikon® MK5 Touch

Celobarevný dotykový displej zobrazuje přehledné údaje provozního

stavu zařízení.

• Zřetelné ikony a intuitivní procházení zajišťují rychlý přístup
k veškerému důležitému nastavení a údajům.

• Sledování servisních a provozních podmínek zařízení
a zpřístupnění těchto informací, když to potřebujete.

• Provoz zařízení za účelem spolehlivé dodávky stlačeného
vzduchu odpovídající vašim specifickým požadavkům na stlačený
vzduch.

• Standardně dodávané zabudované funkce dálkového ovládání
a upozorňování, včetně jednoduše použitelné integrované
webové stránky.

• Integrovaný systém SMARTLINK

• Standardně dodávané zabudované funkce dálkového ovládání
a upozorňování, včetně jednoduše použitelné integrované
webové stránky.

• Podpora 31 jazyků včetně jazyků používajících znaky.

Inteligence jako součást sestavy

Monitorujte své zařízení přes síť Ethernet pomocí řídicí jednotky

Elektronikon® a služby SMARTLINK. K monitorovacím funkcím

patří varovná hlášení, vypnutí kompresoru, vývoj na snímači

a plánování údržby.

Online i mobilní sledování

Monitorování a ovládání
Jak získat co nejvíce s nejnižšími náklady

ZE 3S 37 až 90 kW (50 až 120 hp)



Většina výrobních procesů vytváří kolísavou poptávku, která může při nízkém odběru vést k plýtvání

energií. Pomocí řídicí jednotky Elektronikon® můžete manuálně nebo automaticky přepínat mezi dvěma

odlišnými požadovanými hodnotami, abyste optimalizovali spotřebu energie a snížili náklady při nízkém

odběru. Sofistikované algoritmy navíc spouštějí hnací motor, pouze když je to třeba. Vzhledem k tomu, že

je udržována požadovaná hodnota a zároveň je minimalizována doba provozu hnacího motoru, spotřeba

energie je udržována na minimální hodnotě.

Duální nastavená hodnota a automatické zastavení

Monitorujte instalaci stlačeného vzduchu pomocí systému SMARTLINK

Nepřetržitá znalost stavu vašeho zařízení stlačeného vzduchu je nejspolehlivějším způsobem, jak

dosáhnout optimální účinnosti a maximální dostupnosti.

Rozhodněte se pro energetickou účinnost

Zprávy o energetické účinnosti kompresorovny upravené na míru.

Zvyšte provozuschopnost

Všechny náhradní díly se mění včas, což zajišťuje maximální provozuschopnost.

Šetřete náklady na energii

Včasná varování předchází haváriím a ztrátě výroby.

SMARTLINK
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SMARTLINK Service

Kliknutí myší zobrazuje servisní protokol online. Získejte rychle a snadno nabídky pro náhradní díly a další

servis.

SMARTLINK Uptime

Systém SMARTLINK Uptime zasílá e-mail nebo textovou zprávu vždy, když varování vyžaduje vaši

pozornost.

SMARTLINK Energy

Systém SMARTLINK Energy poskytuje přizpůsobená hlášení o energetické účinnosti kompresorovny

v souladu s normou ISO 50001.

Vývoj k řízení stlačeného vzduchu
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• Ušetřete náklady – Optimální údržba sníží provozní náklady kompresorového systému.

• Zvyšte provozní účinnost – Pokud jde o řízení zdrojů, usnadní vám život naše odborné znalosti ohledně
údržby.

• Vysoká provozuschopnost a výkon – Specializovaný servis udržuje zařízení v optimálním provozním
stavu, a chrání tak vaše investice.

Snižte celkové provozní náklady a využijte výhod
optimálního výkonu

Originální náhradní díly jsou navržené a vyrobené přesně podle

specifikací daných kompresorů a jsou dodávány včas přímo na

místo potřeby

• Všechny náhradní díly, jedno balení – Mějte vždy po ruce díl
potřebný pro servisní zásah

• Ušetřete peníze – Cena servisní sady je nižší než součet cen
jejích součástí, pokud budou objednány samostatně.

• Méně administrativy – Každá servisní sada má jediné číslo dílu,
což umožňuje vytvořit jednoduchou objednávku, kterou lze poté
snadno sledovat.

Servisní smlouva Parts Plan: náhradní
díly pro váš kompresor hned za dveřmi

Využijte své zdroje co nejlépe
pomocí servisního plánu
Řádná péče o vzduchový kompresor pomáhá snižovat provozní náklady a minimalizovat nebezpečí poruch nebo

neplánovaných zastavení výroby. Společnost Atlas Copco nabízí kontroly energetické účinnosti, servisní údržbu, opravy,

náhradní díly a plány údržby pro veškeré vzduchové kompresory.

Svěřte servisní údržbu našim kvalifikovaným odborníkům, a zajistěte tak i do budoucna efektivní chod vaší firmy. Naše

plány pokrývají opravy, preventivní údržbu, náhradní díly a další.
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Vyhněte se nečekaným finančním výdajům. Servis za pevnou cenu

kombinuje odborné znalosti techniků školených přímo ve výrobním

závodě s kvalitou originálních náhradních dílů kompresoru.

• Nejlepší díly pro kompresory – Bezkonkurenční kvalita originálních
náhradních dílů vede k optimální provozuschopnosti, nižší
spotřebě energie a vyšší spolehlivosti.

• Odborný plán údržby – Spolehněte se na odbornost techniků
společnosti Atlas Copco vyškolených v našich závodech.

• Přehledné a snadné – Servis přizpůsobený na míru vaší instalaci,
provozním podmínkám a plánování výroby má jasný rozsah
a pevně stanovenou cenu.

Servis za pevnou cenu: nejlepší
náhradní díly a údržba kompresoru

Spolehněte se na vyškolené techniky společnosti Atlas Copco

a bezkonkurenční kvalitu značkových náhradních dílů.

• Servisní zprávy – Pomůžeme vám dosáhnout maximální
energetické účinnosti tím, že vám budeme poskytovat aktuální
informace o stavu vašeho systému.

• Zabraňte havárii – Pokud naši servisní technici odhalí další hrozící
problém, navrhnou vám řešení.

• Systém nouzových volání s nejvyšší prioritou – V případě
naléhavé opravy získáte prioritní asistenci.

Plán preventivní údržby pro optimální
provozuschopnost kompresoru

Staráme se o kompletní údržbu vašeho kompresoru, jeho

modernizace, opravy a poruchy, přičemž vše je už zahrnuto v ceně.

• Kompletní péče o kompresor – Včasná údržba provedená
odbornými servisními techniky, originální náhradní díly, proaktivní
modernizace a generální opravy kompresoru.

• Úplné pokrytí rizika – To znamená, že se postaráme o všechny
opravy a poruchy kompresoru bez dodatečných příplatků.

• Nejvyšší úroveň účinnosti – Montáž nejnovějších součástí hnací
soustavy zajišťuje dosažení vysokých standardů účinnosti
a spolehlivosti kompresoru.

Kompletní péče o kompresor pomocí
servisní smlouvy Total Responsibility

ZE 3S 37 až 90 kW (50 až 120 hp)



Technické údaje ZE 3S

ZE 3S VSD (No-Starter)

Working

pressure

Max Capacity

FAD(1)

Min Capacity

FAD(1)

Noise

level(2)

Installed motor

power
Weight Dimensions L/L'(3) x W x H

TYPE

bar(g) psig m3/hr cfm m3/hr cfm dB(A) kW hp kg lb mm in

1.5 21.8 995 585 470 275 77

1.75 25.4 915 540 470 275 77

2 29 845 495 470 275 77

2.25 32.6 780 460 470 275 77

ZE 3S VSD 37 kW No-

Starter

2.5 36.3 720 425 465 275 77

37 50

1.5 21.8 1180 695 470 275 77

1.75 25.4 1090 645 470 275 77

2 29 1010 595 470 275 77

2.25 32.6 940 555 470 275 77

ZE 3S VSD 45 kW No-

Starter

2.5 36.3 875 515 465 275 77

45 60

1350 3000

1.5 21.8 1385 815 470 275 78

1.75 25.4 1295 765 470 275 78

2 29 1205 710 470 275 78

2.25 32.6 1130 665 470 275 78

ZE 3S VSD 55 kW No-

Starter

2.5 36.3 1055 620 465 275 78

55 75

1.75 25.4 1650 970 470 275 78

2 29 1560 920 470 275 78

2.25 32.6 1475 865 470 275 78

ZE 3S VSD 75 kW No-

Starter

2.5 36.3 1370 805 465 275 78

1.5 21.8 1640 965 465 275 78

75 100

1.75 25.4 1640 965 465 275 78

2 29 1640 965 465 275 78

2.25 32.6 1640 965 465 275 78

ZE 3S VSD 90 kW No-

Starter

2.5 36.3 1640 965 465 275 78

90 120

1600 3525

1500/1850 x 1250 x

1720

59/73 x 49

x 68

(1) Unit performance measured according to ISO 1217, Annex C & E, Edition 4 (2009)

Reference conditions:

- Absolute inlet pressure 1 bar (14.5 psi).

- Intake air temperature 20°C (68°F).

(2) A-weighted emission sound pressure level at the work station, Lp WSA (re 20 μPa) dB (with uncertainty 3 dB).

Values determined according to noise level test code ISO 2151 and noise measurement standard ISO 9614.

(3) L' = length of the unit including motor-backpack
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Technické údaje ZE 3S

ZE 3S (50 Hz)

Working pressure Capacity FAD(1) Noise level(2) Installed motor power Weight Dimensions L/L'(3) x W x H
TYPE

bar(g) psig m3/hr cfm dB(A) kW hp kg lb mm in

1.5 21.8 955 560 77

1.75 25.4 860 505 77

2 29.0 630 370 77

2 29.0 700 410 77

2 29.0 775 455 77

2.25 32.6 625 370 77

2.25 32.6 700 410 77

2.25 32.6 770 455 77

2.5 36.3 625 370 77

ZE 3S 37 kW

2.5 36.3 695 410 77

37 50

1.5 21.8 1065 625 77

1.75 25.4 1060 625 77

2 29.0 950 560 77

2.25 32.6 855 505 77

ZE 3S 45 kW

2.5 36.3 855 500 77

45 60

1350 3000

1.5 21.8 1175 695 78

1.75 25.4 1175 690 78

2 29.0 1170 690 78

2.25 32.6 1055 620 78

ZE 3S 55 kW

2.5 36.3 1050 620 78

55 75

1.5 21.8 1450 850 78

1.75 25.4 1445 850 78

2 29.0 1440 845 78

2.25 32.6 1435 845 78

ZE 3S 75 kW

2.5 36.3 1280 755 78

75 100

1.5 21.8 1595 940 78

1.75 25.4 1590 935 78

2 29.0 1585 930 78

2.25 32.6 1580 930 78

ZE 3S 90 kW

2.5 36.3 1575 930 78

90 120

1600 3525

1500/1850 x 1250 x 1720 59/73 x 49 x 68

ZE 3S 37 až 90 kW (50 až 120 hp)



Technické údaje ZE 3S

ZE 3S (50 Hz)

Working pressure Capacity FAD(1) Noise level(2) Installed motor power Weight Dimensions L/L'(3) x W x H
TYPE

bar(g) psig m3/hr cfm dB(A) kW hp kg lb mm in

ZE 3S (60 Hz)

Working pressure Capacity FAD(1) Noise level(2) Installed motor power Weight Dimensions L/L'(3) x W x H
TYPE

bar(g) psig m3/hr cfm dB(A) kW hp kg lb mm in

1.5 21.8 950 560 77

1.75 25.4 860 505 77

2 29.0 770 455 77
ZE 3S 37 kW

2.25 32.6 770 455 77

37 50

1.5 21.8 1160 680 77

1.75 25.4 1045 615 77

2 29.0 945 555 77

2.25 32.6 855 500 77

ZE 3S 45 kW

2.5 36.3 850 500 77

45 60

1350 3000

1.5 21.8 1285 755 78

1.75 25.4 1280 755 78

2 29.0 1150 680 78

2.25 32.6 1040 610 78

ZE 3S 55 kW

2.5 36.3 1035 610 78

55 75

1.5 21.8 1560 920 78

1.75 25.4 1555 915 78

2 29.0 1410 830 78

2.25 32.6 1410 830 78

ZE 3S 75 kW

2.5 36.3 1270 750 78

2 29.0 1550 915 78
ZE 3S 90 kW

2.25 32.6 1545 910 78

90 120

1600 3525

1500/1850 x 1250 x 1720 59/73 x 49 x 68

(1) Unit performance measured according to ISO 1217, Annex C & E, Edition 4 (2009)

Reference conditions:

- Absolute inlet pressure 1 bar (14.5 psi).

- Intake air temperature 20°C (68°F).

(2) A-weighted emission sound pressure level at the work station, Lp WSA (re 20 μPa) dB (with uncertainty 3 dB).

Values determined according to noise level test code ISO 2151 and noise measurement standard ISO 9614.

(3) L' = length of the unit including motor-backpack
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Technické údaje ZE 3S

ZE 3S (60 Hz)

Working pressure Capacity FAD(1) Noise level(2) Installed motor power Weight Dimensions L/L'(3) x W x H
TYPE

bar(g) psig m3/hr cfm dB(A) kW hp kg lb mm in

ZE 3S 90 kW 2.5 36.3 1545 910 78 90 120 1600 3525 1500/1850 x 1250 x 1720 59/73 x 49 x 68

(1) Unit performance measured according to ISO 1217, Annex C & E, Edition 4 (2009)

Reference conditions:

- Absolute inlet pressure 1 bar (14.5 psi).

- Intake air temperature 20°C (68°F).

(2) A-weighted emission sound pressure level at the work station, Lp WSA (re 20 μPa) dB (with uncertainty 3 dB).

Values determined according to noise level test code ISO 2151 and noise measurement standard ISO 9614.

(3) L' = length of the unit including motor-backpack

ZE 3S (50Hz) - without motor

Working pressure Capacity FAD(1) Noise level Installed motor power Weight Dimensions L/L'(2) x W x H
TYPE

bar(g) psig m3/hr cfm dB(A) kW hp kg lb mm in

1.5 21.8 1450 850 - 75 100

1.5 21.8 1595 940 -

1.75 25.4 1590 935 -

2 29 1585 930 -

2.25 32.6 1580 930 -

ZE 3S 37 kW

2.5 36.3 1575 930 -

90 120
1100 2425 1500/1850 x 1250 x 1720 59/73 x 49 x 68

(1) Unit performance measured according to ISO 1217, Annex C & E, Edition 4 (2009)

Reference conditions:

- Absolute inlet pressure 1 bar (14.5 psi).

- Intake air temperature 20°C (68°F).

(2) L' = length of the unit including motor-backpack

ZE 3S 37 až 90 kW (50 až 120 hp)



Technické údaje ZE 3S

ZE 3S (60Hz) - without motor

Working pressure Capacity FAD(1) Noise level Installed motor power Weight Dimensions L/L'(2) x W x H
TYPE

bar(g) psig m3/hr cfm dB(A) kW hp kg lb mm in

1.5 21.8 1560 920 -

1.75 25.4 1555 915 -
75 100

2 29.0 1550 915 -

2.25 32.6 1545 910 -

ZE 3S 37 kW

2.5 36.3 1545 910 -

90 120

1100 2425 1500/1850 x 1250 x 1720 59/73 x 49 x 68

(1) Unit performance measured according to ISO 1217, Annex C & E, Edition 4 (2009)

Reference conditions:

- Absolute inlet pressure 1 bar (14.5 psi).

- Intake air temperature 20°C (68°F).

(2) L' = length of the unit including motor-backpack
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ZAVÁZÁNI K UDRŽITELNÉ PRODUKTIVITĚ

Máme odpovědnost vůči našim zákazníkům, vůči životnímu prostředí

a vůči lidem kolem nás. Naše výsledky musí obstát v čase.
To nazýváme trvale udržitelnou produktivitou.

www.atlascopco.com

2935 0706 01 © 2018, Atlas Copco Airpower NV, Belgie. Všechna práva vyhrazena. Konstrukce a technické specifikace se mohou měnit bez upozornění a jakéhokoli závazku. Před

použitím si přečtěte veškeré bezpečnostní pokyny uvedené v příručce.
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