
Oljefrie roterende
skruekompressorer
med lavt trykk
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Gir kraftig ytelse til
lavest
driftskostnader
Som i mange produksjonsprosesser er lavtrykksluft avgjørende for å

holde produksjonen gående. Atlas Copcos NYE dedikerte serie med

lavtrykkskompressorer gir kraftig ytelse og 100 % sertifisert oljefri luft

for et bredt spekter av for industrielle bruksområder innen pneumatisk

transport.

ZE 3S 37–90 kW / 50–120 hk



Innen nær sagt alle bruksområder fører oljeforurensning av luft til

alvorlige produktivitetsproblemer og økte kostnader. Som den

første produsenten til å motta ISO 8573–1 CLASS 0 (2010)-

sertifisering for oljefrie kompressorer har Atlas Copco satt

standarden for luftrenhet. Med fokus på beskyttelse av kritiske

bruksområder i tillegg til dagens økende kvalitetskrav, tilbyr Atlas

Copco TÜV–sertifisert 100 % oljefri luft.

En pålitelig tilførsel av trykkluft er spesielt viktig i et krevende og

støvete miljø for å sikre prosessens kontinuitet. Hver kompressor

er konstruert, produsert og testet for å samsvare med

ISO9001-sertifiseringen. Den nyeste innovasjonen med

skruelementutførelse, den robuste girkassen og den fullstendig

forseglede IP55–motoren er bygget for å sikre kontinuerlig drift og

enestående pålitelighet selv i det mest støvete, varmeste og

mest fuktige miljøet.

Vi kan levere kompressoren du trenger. Vil du ha din egen starter?

Ikke noe problem. Trenger du en maskin som er klar til bruk?

Selvfølgelig. Alt som standard. Utformet og bygd for enkel

integrering i ditt eksisterende trykkluftnett eller som nye

installasjoner.

Gjennom kontinuerlig investering i vårt kompetente, engasjerte

og effektive serviceorganisasjon, har Atlas Copco sikret

enestående verdi for kunden ved å maksimere produktiviteten.

Med tilstedeværelse i over 170 land tilbyr vi profesjonell og riktig

service gjennom interaksjon og engasjement. Døgnkontinuerlig

driftstid garanteres av dedikerte teknikere og tilgjengelighet

døgnet rundt.

Beskytter omdømmet ditt og
produksjonen din

Holder prosessen i gang

Enkel installasjon og allsidighet

Gi deg ro i sinnet
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Markeder
ZE 3S-kompressorene er konstruert for å sikre fullstendig produktsikkerhet og garanterer en kontinuerlig, meget pålitelig,

energieffektiv og 100 % oljefri lufttilførsel i flere tiår i alle bruksområdene dine til den lavest mulige levetidskostnaden.

• Lave energikostnader, som utgjør opptil 80 % av
kompressorens levetidskostnad.

• Minimert avbruddstid og minimerte
vedlikeholdskostnader takket være nyskapende
skruekompressorteknologi.

Pneumatisk transport – tett fase

• Plassmontert kompressor med høyere kapasitet enn en
lastebilmontert blåser

• Lavt støyutslipp

• Ingen risiko for produktforurensning

• Enkel tilkobling og raskere tømming av last
sammenlignet med lastebilmonterte løsninger

Bulktransport
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• Høyere trykkforhold for støpekjøling

• 100 % Class 0-sertifisert oljefri luft som gir høyeste
luftkvalitet

• Lavt energiforbruk påkrevd for kontinuerlig drift

Glass

• Lave energikostnader, som utgjør opptil 80 % av
kompressorens levetidskostnad

• Uavbrutt forurensningskontroll døgnet rundt takket
være anerkjent pålitelig utforming

Avsvovling av røykgass
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Oljefri luft brukes inne alle slags bransjer der luftkvalitet er av

største betydning for produksjonsprosessen og sluttproduktet.

Disse bruksområdene inkluderer mat og drikke, farmasøytisk

industri, kjemisk og petrokjemisk bearbeiding, produksjon av

halvledere og elektronikk, medisinsk sektor, billakkering,

tekstilproduksjon og mange flere. I disse kritiske miljøene kan selv

den minste oljeforurensning føre til kostbar avbruddstid i

produksjonen og ødelagte produkter.

Class 0: oljefri luft

Class 0: industristandarden
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Gjennom de siste 60 årene har Atlas Copco ledet utviklingen av

teknologi for oljefri luft, noe som har resultert i et utvalg av

kompressorer og blåsere som gir 100 % ren, frisk luft. Med våre

KLASSE 0-produkter tilsettes det ikke olje i løpet av

kompresjonsprosessen, og du får dermed 100 % ren luft når

atmosfæren ikke inneholder noen oljepartikler. Gjennom

kontinuerlig forskning og utvikling har Atlas Copco nådd en ny

milepæl ved å sette standarden for luftrenhet, som den første

produsenten til å bli tildelt ISO 8573-1 CLASS 0-sertifisering.

Fremst i verden på teknologi for oljefri
luft

Som en industrileder forpliktet til å møte behovene til selv de mest

krevende kundene ba Atlas Copco det anerkjente TÜV-instituttet om

å teste sitt utvalg av kompressorer og blåsere. Ved hjelp av de

strengeste testmetodene som er tilgjengelige, ble alle mulige

oljetyper målt på tvers av en rekke temperaturer og trykk. TÜV fant

ingen spor etter olje i uttaksluftstrømmen. Dermed er Atlas Copco

ikke bare den første produsenten av kompressorer og blåsere til å

motta KLASSE 0-sertifisering, men også til å overgå ISO 8573-1

CLASS 0-spesifikasjoner.

Eliminerer enhver fare
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Pålitelighet og robusthet

• Inntaksfilteret er kombinert med en lyddemper for å redusere
støynivået og beskytte kompresjonstrinnet.

• Hendig trykkduggpunktindikator på kontrollpanelet.

• Lang levetid utvider serviceintervallet.

• Kjølekappene øker påliteligheten og effektiviteten ved å sikre at
rotorklaringen alltid holdes på det absolutte minimum

• Effektiv akseltetning eliminerer risikoen for lekkasje, reduserer
slitasje og garanterer 100 % oljefri luft

• Skruerotorer med høyeffektsbelegg for økt effektivitet, lengre
levetid og beskyttelse mot korrosjon

• Reduserte transaksjonstap, støy- og vibrasjonsnivåer

• Forlenget elementlevetid takket være AGMA Q13/DIN-klasse
5-drev i hoveddrivverket

• Direkte drevet av girkassen

• Oljedyser spruter optimal mengde kjøleolje og temperatur på
filtrert olje til hvert av lagrene/drevene

• Trykksvingningsdemper reduserer dynamiske trykksvingninger
i luftstrømmen til minimalt nivå

1. Filter for prosessluft

2. Utstyrt med det beste oljefrie
skruelementet fra Atlas Copco

3. Drivsystem med høy presisjon for
girkassen

4. Integrert oljepumpe

5. Lyddemper
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• IP55 TEFC-beskyttelse mot støv og fuktighet

• Svært effektive motorer i henhold til IE3/NEMA Premium

• En tørr motorkobling krever ingen smøring og eliminerer
servicebehov

• Optimal kjøling i et bredt driftsområde for temperatur

• Enkel og rask rengjøring i krevende miljøer

• Tilgjengelig for innebygd YD-starter og flere alternativer

• Ett integrert styresystem for kompressor

• Generell systemytelsesstatus med proaktive serviceindikatorer,
alarmer og sikkerhetsstopp

• Fjernstyring og -overvåking er mulig med Profibus, Modbus og
TCP/IP

• Flere innebygde energisparende algoritmer

• Flere språk

• Inntaksledeplate med lyddemper, minimalt trykkfall og høy
lydabsorbsjon

• Forseglede paneler og dører på huset

6. Høyeffektiv, helt innebygget motor

7. Oljekjøler

8. Elektrisk koplingsskap

9. Avansert

Elektronikon®-enhetskontroller

10. Lyddempende kabinett
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Installasjonsfleksibilitet

Du kommer virkelig til å like å installere og

arbeide med vår ZE 3-kompressor,

utformet for å passe inn i prosessen din

der du vil ha den.

Installasjonsfleksibilitet

Glem eventuelle vanskeligheter med de

gamle maskinene. Vi gjør livet ditt enklere

og bytter ut den utdaterte teknologien

med maskiner med vår aller nyeste

teknologi og med den minste størrelsen.

Det å bygge nye installasjoner som tar

opp et lite areal gjør at du sparer plass og

dermed investeringskostnader.

Enhetene som tar opp
minst plass i flyt- og
trykksortimentet

Ikke behov for et dedikert kompressorrom

eller et unødvendig langt rørsystem … Du

kan installere ZE 3-kompressoren akkurat

der du måtte ønske å å bruke denne

fastboltbare utendørsenheten.

Utendørs bruk
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Atlas Copcos VSD–teknologi følger luftbehovet nøye ved å

automatisk justere motorhastigheten. Dette resulterer i store

energibesparelser på opptil 35 %. Levetidskostnaden til en

kompressor kan i gjennomsnitt reduseres med 22 %. I tillegg

senkes systemtrykket ved at VSD reduserer energiforbruket for all

produksjonen din dramatisk.

Hva er unikt med den integrerte Atlas Copco VSD?

• Elektronikon® styrer både kompressoren og den integrerte
omformeren, noe som sikrer maksimal maskinsikkerhet innenfor
parametrene.

• Fleksibelt trykkvalg med VSD reduserer strømkostnader

• Spesifikke omformer- og motordesign (med beskyttede lagre) for
høyest mulig effektivitet innen hele turtallsområdet.

• Elektrisk motor spesielt utformet for lave driftshastigheter med
fokus på motorens kjølesystem og krav til kompressorkjøling.

• Alle Atlas Copco VSD-kompressorer er EMC-testet og sertifisert.
Bruk av kompressor påvirker ikke eksterne kilder og omvendt.

• Mekaniske forbedringer for å sikre at alle komponenter fungerer
under kritiske vibrasjonsnivåer i hele kompressorens
turtallsområde.

• En svært effektiv frekvensomformer i et skap sikrer stabil drift i
høye omgivelsestemperaturer opp til 50°C/122°F

• Ingen «turtallsvinduer» som kan gå på bekostning av
energibesparelser og stabilt nettotrykk. Reguleringsområde for
kompressoren er maksimert til 70–75 %.

• Netto trykkbånd er holdes innenfor 0,10 bar, 1,5 psi.

Energibesparelser på opptil 35 %

VSD: reduserer energikostnadene
Over 80 % av kompressorens livssykluskostnader blir opptatt av energien den forbruker. Dessuten kan generering av

trykkluft utgjøre mer enn 40 % av den totale strømregningen til en fabrikk. For å kutte energikostnadene innførte Atlas

Copco VSD-teknologi i trykkluftindustrien. VSD fører til store energibesparelser, mens miljøet for fremtidige generasjoner

beskyttes. Takket være kontinuerlige investeringer i denne teknologien tilbyr Atlas Copco det bredeste utvalget av

integrerte VSD-kompressorer på markedet.
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• Luftinntak med støyreduserende ledeplatesystem.

• Luften filtreres før den føres inn i den oljefrie
skruekompressorens element.

• Intern komprimering i det oljefrie skrueelementet.

• En lyddemper reduserer trykksvingningsnivået til et minimum.

• Sikkerhetsventil for å beskytte enheten fra overtrykk.

• Tilbakeslagsventilen beskytter mot tilbakestrømning fra
trykknettet.

• Levering av luft til systemet.

Prosesstrøm

Flytskjemaer ZE 3S
Prosessflyt, oljestrøm og kjølestrøm – trinn for trinn.
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• En integrert oljepumpe er montert direkte på girkassen og drevet
direkte av denne.

• Oljeoppsug fra veivhuset, integrert i girkassen.

• Bypassventilen avgjør eksakt mengde oljestrøm som er
nødvendig for kjøling og smøring av lager og drev.

• Oljen blir først pumpet gjennom oljekjøleren.

• Filtrert olje distribueres til individuelle finjusterte oljedyser for
hvert lager og/eller gir i den oljefrie skruekompressorens element
og girkasse og elementets kjølekappe.

• Interne avtappere henter opp all oljen i veivhuset (inne i
girkassen).

Oljestrøm

• En kjølevifte trekker inn frisk luft fra baksiden av enheten.

• Den friske luften føres inn gjennom oljekjøleren, som fjerner
varmen fra oljen.

• Samtidig trekker også kjøleviften frisk luft inn fra baksiden av
enheten. Motorviftekappen sørger for at luften flyter over
kjøleribbene i motoren.

• Koplingsskapet kjøles ned med frisk luft som blir trukket inn fra
atmosfæren gjennom filtrene i døren foran.

• Vifter i koplingsskapet dytter den varme lufta ut av skapet og inn i
huset.

• Den varme luften i huset (varme fra oljekjøling, motorkjøling og
huset), kan forlate huset gjennom gitteret i taket. Et
støyreduserende ledeplatesystem er installert.

Kjølestrøm
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Elektronikon®-enhetskontrolleren er spesielt utviklet for å maksimere ytelsen til kompressorene og

luftbehandlingsutstyret under en rekke forhold. Våre løsninger gir deg viktige fordeler som økt

energieffektivitet, lavere energiforbruk, reduserte vedlikeholdstider og mindre stress… for både deg og

hele trykkluftsystemet.

Elektronikon® MK5 Touch

Full fargeberøringsskjerm gir deg en avlesing av utstyrets

driftsforhold som er lett å forstå.

• Klare ikoner og intuitiv navigering gir deg rask tilgang til alle
viktige innstillinger og data.

• Overvåking av utstyrets driftsforhold og vedlikeholdstatus gir deg
all denne informasjonen når det trengs.

• Drift av utstyret for å levere pålitelig trykkluft spesifisert etter dine
trykkluftbehov.

• Innebygd fjernkontroll og varslingsfunksjoner leveres som
standard, inkludert et brukervennlig integrert nettsted.

• Integrert SMARTLINK

• Innebygd fjernkontroll og varslingsfunksjoner leveres som
standard, inkludert et brukervennlig integrert nettsted.

• Støtte for 31 forskjellige språk, inkludert tegnbaserte språk.

Intelligens er en del av pakken

Overvåk dine maskiner over Ethernet med Elektronikon®

enhetskontroller og SMARTLINK service. Overvåkingsfunksjonene

omfatter varslingsindikatorer, sikkerhetsstopp av kompressor,

sensortrender og vedlikeholdsplanlegging.

Overvåkning på nett og mobil
overvåking

Overvåkning og kontroll
Slik får du mest mulig ut av minst.
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De fleste produksjonsprosesser skaper varierende nivåer av etterspørsel, som igjen kan føre til

energisløsing i perioder med lav bruk. Ved å bruke Elektronikon®-enhetskontrolleren kan du manuelt eller

automatisk bytte mellom to forskjellige settpunkter for å optimalisere energiforbruket, og kostnadene

reduseres i perioder med redusert bruk. I tillegg kjører den sofistikerte algoritmen bare drivmotoren når

det er nødvendig. Mens ønsket settpunkt opprettholdes mens drivmotorens driftstid minimeres, holdes

energiforbruket på et minimum.

Dobbelt settpunkt og automatisk stopp

Overvåk din trykkluftinstallasjon med SMARTLINK

Det å vite statusen for ditt trykkluftutstyr til alle tider er den sikreste måten å oppnå optimal effektivitet og

maksimal tilgjengelighet på.

Gå for energieffektivitet

Tilpassede rapporter på energieffektivitet i kompressorrommet ditt.

Øk driftstiden

Alle komponenter byttes ut i tide, og sikrer maksimal driftstid.

Spar penger

Tidlige advarsler unngår driftsavbrudd og produksjonstap.

SMARTLINK
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SMARTLINK Service

Et museklikk viser serviceloggen på nettet. Du kan få pristilbud på deler og tilleggsservice, raskt og

enkelt.

SMARTLINK Uptime

SMARTLINK Uptime sender deg også en e-post eller tekstmelding når et varsel trenger din

oppmerksomhet.

SMARTLINK Energy

SMARTLINK Energy gir deg egendefinerte rapporter om energieffektiviteten til kompressorrommet ditt, i

samsvar med ISO 50001.

Utvikling mot styring av komprimert luft
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• Spar utgifter – optimalt vedlikehold reduserer driftskostnadene til kompressorsystemet ditt.

• Øk effektiviteten – vår felles kompetanse gjør livet ditt enklere når det kommer til ressurshåndtering.

• Høy oppetid og ytelse – spesialistservice holder utstyret ditt i gang og beskytter investeringen din.

Reduser de totale eierkostnadene og dra nytte av optimal
ytelse

Originale deler, utformet og produsert etter de nøyaktige

spesifikasjonene til kompressorene dine, levert akkurat dit du

trenger dem, når du trenger dem.

• Alle deler, én pakke – ha alltid den nødvendige delen til
serviceintervallen din for hånden.

• Spar penger – et servicesett koster mindre enn summen av
delene hvis de bestilles separat.

• Mindre administrasjon – hvert servicesett har ett enkelt
delnummer, slik at du kan lage en enkel innkjøpsordre som lett
kan følges opp.

Kompressordeler levert på døren: vår
plan for servicedeler

Maksimaliser ressursene med en
serviceplan
Riktig stell av luftkompressoren hjelper deg med å redusere driftskostnadene dine og minimerer risikoen for uforutsette

driftsavbrudd eller produksjonsstans. Atlas Copco tilbyr energieffektivitetssjekker, service, reparasjoner, reservedeler og

vedlikeholdsplaner for alle luftkompressorer.

Overlat servicen til fagfolkene våre, og sikre at bedriften din fortsetter å drive effektivt. Planene våre dekker reparasjoner,

forebyggende vedlikehold, reservedeler med mer.
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Unngå økonomiske overraskelser. Fastpristjenestene våre

kombinerer ekspertisen til fabrikkvalifiserte teknikere med

kvaliteten til de originale kompressordelene våre.

• De beste kompressordelene – den enestående kvaliteten på våre
originale deler gir optimal oppetid, energiforbruk og pålitelighet.

• En ekspertplan for vedlikehold – du kan stole på ekspertisen til de
fabrikkvalifiserte teknikerne fra Atlas Copco.

• Tydelig og enkelt – service skreddersydd til installasjonen din,
forholdene på stedet og produksjonsplanlegging. Hver
fastprisservice har tydelig omfang og pris.

Fastpristjenester: det beste innen
kompressordeler og vedlikehold

Du kan stole på de kvalifiserte teknikerne til Atlas Copco og den

uslåelige kvaliteten på de originale delene våre.

• Servicerapporter – vi hjelper deg med å oppnå maksimal
energieffektivitet ved å holde deg oppdatert om statusen til
systemet ditt.

• Forhindre sammenbrudd – hvis teknikerne våre oppdager et
problem som er i ferd med å oppstå, foreslår de en løsning.

• Topprioritert nødanropsystem – hvis en akutt reparasjon er
nødvendig, får du prioritert assistanse.

Forebyggende vedlikeholdsplan for
optimal kompressoroppetid

Vi tar oss av alt vedlikehold, oppgraderinger og reparasjoner av

kompressoren og selv driftsstans til en pris som inkluderer alt.

• Komplett kompressorservice – vedlikehold utført av
serviceingeniører, originale deler, proaktive oppgraderinger og
kompressoroverhalinger.

• Total dekning av risiko – dette betyr at vi tar vare på alle
kompressorreparasjoner og selv driftsstans, uten ekstra
kostnader.

• Overlegen effektivitet – montering av de nyeste
transmisjonkomponentene gir høye standarder når det gjelder
kompressoreffektivitet og pålitelighet.

Komplett kompressorvedlikehold med
vår totalansvarsplan
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Tekniske spesifikasjoner 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 37 50

1.75 25.4 915 540 470 275 77 37 50

2 29 845 495 470 275 77 37 50

2.25 32.6 780 460 470 275 77 37 50

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 45 60

1.75 25.4 1090 645 470 275 77 45 60

2 29 1010 595 470 275 77 45 60

2.25 32.6 940 555 470 275 77 45 60

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 55 75

1.75 25.4 1295 765 470 275 78 55 75

2 29 1205 710 470 275 78 55 75

2.25 32.6 1130 665 470 275 78 55 75

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 75 100

2 29 1560 920 470 275 78 75 100

2.25 32.6 1475 865 470 275 78 75 100

ZE 3S VSD 75 kW No-

Starter

2.5 36.3 1370 805 465 275 78 75 100

1.5 21.8 1640 965 465 275 78 90 120

1.75 25.4 1640 965 465 275 78 90 120

2 29 1640 965 465 275 78 90 120

2.25 32.6 1640 965 465 275 78 90 120

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
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Tekniske spesifikasjoner ZE 3S

ZE 3S Fixed Speed (50 Hz)

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

1,5

1,75

2

2

2

2.25

2.25

2.25

2.5

ZE 3S 37

kW

2.5

1.5

1.75

2

2.25

ZE 3S 45

kW

2.5

1.5

1.75

2

2.25

ZE 3S 55

kW

2.5
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Leveringsomfang
ZE 3

Luftkrets

Luftinntaksfilter

Teflonbelagt skruelement med kjølekappe

Tilbakeslagsventil

Trykksvingningsdemper

Uttaksluftflens DN125 DIN og ANSI

Oljekrets

Full oljetank ved levering

Helt rørtrukket oljekrets

Integrert oljepumpe

Oljekjøler

Oljefilter

Innebygd oljeutluftingssystem

Motor IE3/NEMA3 induksjonsmotor, TEFC IP55

Starter medfølger ikke

Elektronikon® Touch-kontroller med SMARTLINK

Følere for lufttrykk, oljetrykk og temperatur

Skap LAN eller Internett-styring/-overvåking

Kabinett

Lyddempende kabinett

Ramme med spor for gaffeltruck/pallejekk

Mekanisk godkjenning ASME eller CE-godkjenning



Tilleggsutstyr
ZE 3

Tilleggsvalg

Avblåsningsventil

Frekvensstyrt motor

YD starter

Testsertifikat

Bevitne test

Trekasse

Motor med alle tilleggsalternativer (anti-kondensvarmere og PT1000)

Overdimensjonert motor

Ingen motor

Utendørs hus

Separat luftinntak

Kraftig inntaksfilter

SPM-overvåking

Vinterdrift



Merknader

23



FORPLIKTET TIL BÆREKRAFTIG

PRODUKTIVITET

Vi står ved vårt ansvar overfor våre kunder, mot miljøet og
menneskene rundt oss.
Vi gjør ytelsen står den gangen.
Dette er hva vi kaller - Bærekraftig produktivitet.

www.atlascopco.com

2935 0706 01 © 2018, Atlas Copco Airpower NV, Belgia. Med enerett. Design og spesifikasjoner kan endres uten varsel eller forpliktelse. Les alle sikkerhetsinstruksjoner i
bruksanvisningen før bruk.


