
Niskociśnieniowe
bezolejowe rotacyjne
sprężarki śrubowe
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Zapewniają
doskonałą
wydajność przy
najniższych
kosztach
eksploatacji
Podobnie jak w wielu procesach produkcyjnych, sprężone powietrze

pod niskim ciśnieniem jest niezbędne do zapewnienia nieprzerwanej

produkcji. Nowa seria sprężarek niskociśnieniowych firmy Atlas Copco

charakteryzuje się wysoką wydajnością i dostarcza w 100%

certyfikowanego powietrza pozbawionego oleju dla szerokiej gamy

zastosowań przemysłowych, takich jak pneumatyczne instalacje

przenośnikowe.
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W większości aplikacji zanieczyszczenie sprężonego powietrza

olejem powoduje poważne kłopoty produkcyjne i wzrost kosztów.

Firma Atlas Copco jako pierwszy producent uzyskała certyfikat

potwierdzający spełnienie wymagań zerowej klasy czystości

sprężonego powietrza według normy ISO 8573-1 2001 dla

oferowanych sprężarek bezolejowych, ustanawiając w ten

sposób standard czystości sprężonego powietrza. Mając na

uwadze wymagania odnośnie czystości sprężonego powietrza w

przypadku wymagających aplikacji, Firma Atlas Cocpo oferuje w

100% bezolejowe sprężone powietrze, co zostało potwierdzone

odpowiednim certyfikatem TUV.

Niezawodne dostarczanie sprężonego powietrza jest niezwykle

istotne dla zapewnienia nieprzerwanej produkcji, szczególnie w

trudnych warunkach pracy. Każda sprężarka została

zaprojektowana, wyprodukowana oraz przetestowana zgodnie z

wymaganiami normy ISO 9001. Najnowsza konstrukcja elementu

śrubowego, wytrzymała przekładnia i całkowicie zabudowany

silnik o stopniu ochrony IP 55 zapewniają nieprzerwaną pracę i

wyjątkową niezawodność nawet w najbardziej zapylonym,

najgorętszym i najbardziej wilgotnym otoczeniu.

Możemy dostarczyć sprężarkę zgodną z indywidualnymi

potrzebami. Czy chcesz mieć swój własny rozrusznik? Nie ma

problemu. Czy potrzebujesz gotowego do użycia urządzenia?

Oczywiście. Wszystko dostarczamy w standardzie. Sprężarki

zostały zaprojektowane i stworzone z myślą o szybkiej integracji z

istniejącymi sieciami sprężonego powietrza lub jako nowe

instalacje.

Poprzez ciągłe inwestowanie w kompetentną i efektywną

organizację serwisową firma Atlas Copco dostarcza swoim

klientom dodatkową wartość, która umożliwia eksploatację

urządzeń z najwyższą możliwą efektywnością. Serwis obecny w

ponad 170 krajach oferuje profesjonalne usługi świadczone przez

7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.

Ochrona produkcji i Państwa
reputacji

Utrzymywanie ciągłości produkcji

Łatwy montaż i uniwersalność

Zapewnienie bezpieczeństwa
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Rynki
Zaprojektowane w celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa produktu, sprężarki ZE 3 przez dekady zapewniają stałe,

niezawodne, energooszczędne zasilanie powietrzem całkowicie pozbawionym oleju we wszystkich zastosowaniach przy

możliwie najniższych kosztach cyklu użytkowania.

• Niskie koszty energii wynoszące do 80% kosztów
eksploatacji w okresie eksploatacji sprężarki.

• Koszty związane z przestojami i konserwacją zostały
zminimalizowane dzięki innowacyjnej technologii
jednostopniowej sprężarki śrubowej.

Pneumatyczne systemy
transportowe — faza gęsta

• Sprężarka stacjonarna o większej możliwości
rozładunku niż w przypadku dmuchawy montowanej na
pojeździe ciężarowym

• Niski poziom emisji hałasu

• Brak ryzyka zanieczyszczenia produktu

• Łatwe połączenie i szybsze rozładowywanie w
porównaniu z urządzeniem montowanym na pojeździe
ciężarowym

Transport masowy
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• Wysoki stosunek ciśnień umożliwiający chłodzenie
form

• Certyfikowane, niezawierające oleju powietrze klasy 0
zapewnia najwyższą jakość powietrza

• Niskie zużycie energii wymagane przy ciągłym
działaniu

Produkcja i obróbka szkła

• Najniższe koszty energii wynoszące do 80% kosztów
eksploatacji w okresie eksploatacji sprężarki

• 24/7 — stała kontrola zanieczyszczeń dzięki
sprawdzonej, niezawodnej konstrukcji

Odsiarczanie spalin
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Sprężone powietrze wolne od oleju jest używane wszędzie tam,

gdzie jego jakość ma kluczowe znaczenie dla produktu końcowego i

procesów produkcyjnych. Zastosowania te obejmują przetwórstwo

żywności i napojów, produkcję i pakowanie farmaceutyków,

produkcję w przemyśle chemicznym i petrochemicznym, produkcję

półprzewodników i elektroniki, systemy medyczne, lakierowanie

nadwozi pojazdów, produkcję tekstylną i wiele innych. W tych

krytycznych obszarach zanieczyszczenie nawet śladowymi ilościami

oleju może być powodem kosztownych przestojów produkcyjnych i

odrzucenia produktów końcowych.

Klasa 0: powietrze bezolejowe

KLASA 0: standard branżowy
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W ciągu ostatnich sześćdziesięciu lat firma Atlas Copco była

liderem w rozwoju technologii bezolejowej, opracowując całą gamę

sprężarek powietrza i dmuchaw zapewniających w 100% czyste

powietrze. Nasze produkty KLASY 0, które nie wymagają oleju w

procesie sprężania, zapewniają czyste, w 100% pozbawione oleju

powietrze, gdy atmosfera nie zawiera żadnych cząsteczek oleju.

Ciągłe prace badawczo-rozwojowe umożliwiły ustanowienie

standardu czystości powietrza — firma Atlas Copco jako pierwsza z

branży otrzymała certyfikat zgodności z normą ISO 8573-1 KLASY

0, co stało się nowym kamieniem milowym w jej rozwoju.

Lider technologii bezolejowej

Jako czołowy producent w branży, który stawia sobie za cel

spełnienie potrzeb najbardziej wymagających klientów, firma Atlas

Copco zwróciła się z prośbą do renomowanego instytutu TÜV o

przeprowadzenie badań typu oferowanych przez nią na rynku

sprężarek i dmuchaw bezolejowych. Po przeprowadzeniu

najbardziej rygorystycznych testów mających na celu wykrycie

obecności oleju we wszystkich możliwych formach przy różnych

wartościach temperatury i ciśnienia pracownicy TÜV nie stwierdzili

żadnych śladów oleju w sprężonym powietrzu. W ten sposób firma

Atlas Copco jest nie tylko pierwszym producentem sprężarek i

dmuchaw z certyfikatem klasy 0, ale również producentem, którego

sprzęt spełnia z nawiązką wymagania certyfikatu ISO 8573-1 klasy

0.

Eliminacja ryzyka
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Niezawodność i wytrzymałość

• Filtr wlotowy połączony z tłumikiem zapewnia niski poziom
hałasu i zabezpiecza stopień sprężania.

• Przydatny wskaźnik spadku ciśnienia na panelu sterowania.

• Długi okres eksploatacji wydłuża okres międzyserwisowy.

• Prześwity pomiędzy rotorami elementu mogą być
utrzymywane na poziomie niezbędnego minimum dzięki
płaszczom chłodzącym, które również zwiększają
niezawodność i efektywność elementu sprężającego

• Efektywne uszczelnienie wału eliminuje ryzyko przecieku oleju,
zmniejsza zużycie i gwarantuje w 100% bezolejowe sprężone
powietrze

• Wysokiej jakości powlekane rotory zapewniają większą
wydajność, dłuższy czas eksploatacji i ochronę przed korozją

• Zminimalizowane straty energii oraz poziomy hałasu i wibracji

• Wydłużony okres użytkowania dzięki zastosowaniu przekładni
AGMA Q13/DIN klasy 5 w napędzie głównym

• Bezpośrednio napędzana przez przekładnię

• Dysze wtryskowe wtryskują optymalną dawkę schłodzonego i
przefiltrowanego oleju do poszczególnych łożysk/kół zębatych

• Tłumik pulsacji na wylocie minimalizuje pulsacje przepływu
powietrza

1. Filtr powietrza procesowego

2. Wyposażony w najlepszy napęd
śrubowy bezolejowej sprężarki Atlas
Copco

3. Wysoce precyzyjny układ
napędowy przekładni

4. Zintegrowana pompa olejowa

5. Tłumik dźwięków
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• Zabezpieczenie przed kurzem i wilgocią IP55 TEFC

• Wysokowydajne silniki zgodne z normą IE3/NEMA Premium

• Suche sprzęgło silnika nie wymaga smarowania i eliminuje
konieczność konserwacji

• Optymalne chłodzenie w szerokim zakresie temperatur

• Możliwość łatwego i szybkiego czyszczenia w trudnych
warunkach

• Dostępny w wersji z rozrusznikiem gwiazda-trójkąt (YD) i
szeregiem innych produktów

• Jeden zintegrowany układ sterowania w przypadku sprężarki

• Wyświetlanie stanu eksploatacji całego systemu wraz z
aktywnymi wskazaniami serwisowymi, alarmami i
automatycznym wyłączaniem ze względów bezpieczeństwa

• Możliwość zdalnego sterowania i monitorowania dzięki
interfejsom Profibus, Modbus i TCP/IP

• Kilka algorytmów oszczędzania energii

• Do wyboru wiele języków

• Wyciszenie przegrody na wlocie zapewniające minimalny
spadek ciśnienia i doskonałe właściwości pochłaniania dźwięku

• Uszczelnione drzwiczki i panele osłony

6. Wysokowydajny, całkowicie
obudowany silnik

7. Chłodnica oleju

8. Szafa rozdzielcza

9. Zaawansowany sterownik

Elektronikon®

10. Osłona wyciszająca
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Swoboda montażu

Z pewnością zechcesz zamontować i

pracować z naszą sprężarką ZE 3, która

została zaprojektowana pod kątem

dopasowania do wszelkiego typu

procesów.

Swoboda montażu

Możesz zapomnieć o wymianie starych

maszyn. Ułatwiamy życie, zastępując

przestarzałą technologię naszymi

urządzeniami zaprojektowanymi przy

użyciu najnowszej technologii i o

najmniejszych wymiarach. Budowanie

nowych instalacji o bardzo małych

rozmiarach pozwala zaoszczędzić miejsce

i tym samym koszt inwestycji.

Najmniejsze wymiary w
zakresie przepływu i
ciśnienia Osobne pomieszczenie sprężarek ani

długa instalacja rurowa nie są już

potrzebne... Model ZE 3 można

zainstalować w dowolnym miejscu —

służy do tego zestaw do montażu

zewnętrznego mocowany za pomocą

śrub.

Praca na zewnątrz
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Technologia VSD firmy Atlas Copco umożliwia ciągłe dostosowanie

do zapotrzebowania na powietrze poprzez automatyczną regulację

prędkości obrotowej silnika. Daje to znaczne oszczędności energii

— aż do 35%. Łączne koszty eksploatacji sprężarki mogą być

obniżone średnio o 22%. Ponadto obniżenie ciśnienia układowego

dzięki zastosowaniu technologii VSD istotnie minimalizuje zużycie

energii w całym procesie produkcyjnym.

Na czym polega wyjątkowość zintegrowanych sprężarek VSD

firmy Atlas Copco?

• Sterowniki Elektronikon® sterują zarówno sprężarką, jak i
wbudowanym falownikiem, zapewniając maksymalne
bezpieczeństwo maszyny w obrębie parametrów.

• Elastyczne możliwości wyboru ciśnienia dzięki technologii VSD
obniżają koszty energii elektrycznej.

• Specjalny falownik i konstrukcja silnika (z zabezpieczeniem
łożysk) zapewniają najwyższą wydajność w całym zakresie
prędkości.

• Silnik elektryczny został zaprojektowany specjalnie z myślą o
niskich prędkościach roboczych, spełniając jednocześnie
wymagania dotyczące chłodzenia silnika i sprężarki.

• Wszystkie sprężarki VSD Atlas Copco są testowane i
certyfikowane pod względem zgodności elektromagnetycznej.
Działanie sprężarki nie ma wpływu na zewnętrzne źródła i
odwrotnie.

• Udoskonalenia mechaniczne gwarantują, że wszystkie
podzespoły działają poniżej krytycznych poziomów drgań w
całym zakresie prędkości obrotowej wyłka silnika.

• Bardzo wydajny przemiennik częstotliwości w szafie rozdzielczej
zapewnia stabilne działanie w wysokich temperaturach otoczenia
do 50°C/122°F.

• Brak „okienek prędkości”, które mogą zagrozić oszczędności
energii i stabilnemu ciśnieniu w sieci. Funkcja zmniejszania
zakresu wydajności sprężarki jest zmaksymalizowana do
70–75%.

• Zakres ciśnienia w sieci jest utrzymywany w granicach 0,10 bar,
1,5 psi.

Oszczędność energii nawet do 35%

VSD: obniżanie kosztów energii
Ponad 80% kosztów w cyklu eksploatacji sprężarki wynika ze zużycia energii. Wytwarzanie sprężonego powietrza może

stanowić ponad 40% całkowitego zużycia energii energetycznej w zakładzie. Aby obniżyć koszty energii, firma Atlas

Copco wprowadziła do branży sprężonego powietrza technologię napędów o zmiennej prędkości obrotowej (VSD).

Technologia VSD pozwala na znaczną oszczędność energii i ochronę środowiska dla przyszłych pokoleń. Dzięki ciągłym

inwestycjom w tę technologię firma Atlas Copco oferuje najszerszy zakres zintegrowanych sprężarek VSD na rynku.
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• Wlot powietrza z przegrodą tłumiącą hałas.

• Powietrze jest filtrowane na wlocie śrubowego elementu
bezolejowej sprężarki.

• Wewnętrzne sprężanie w bezolejowym śrubowym elemencie
sprężarki.

• Tłumik na wylocie zmniejsza poziom pulsacji ciśnienia do
minimum.

• Zawór bezpieczeństwa chroniący urządzenie przed nadmiernym
ciśnieniem.

• Zawór zwrotny zapobiega przepływowi powrotnemu z instalacji
ciśnieniowej.

• Dostarczanie powietrza do układu.

Przepływ w procesie

Schematy przepływu ZE 3S
Przepływ powietrza systemowego, przepływ oleju i przepływ chłodzenia — krok po kroku.
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• Zintegrowana pompa olejowa, zamontowana na przekładni z
napędem bezpośrednim.

• Zasysanie oleju z miski zintegrowanej z przekładnią.

• Zawór obejściowy steruje dawką oleju wymaganą do chłodzenia i
smarowania łożysk i kół zębatych.

• Olej jest następnie tłoczony przez chłodnicę oleju.

• Przefiltrowany, chłodny olej jest rozprowadzany do dysz
olejowych indywidualnie dostosowanych do łożyska i/lub koła
zębatego w bezolejowej sprężarce śrubowe, przekładni i w
płaszczu chłodzącym.

• Wewnętrzne kanały transportują cały olej z powrotem do miski
(w przekładni).

Przepływ oleju

• Jeden wentylator chłodzący zasysa świeże powietrze zza
obudowy urządzenia.

• Powietrze to zostaje przetłoczone przez chłodnicę oleju,
umożliwiając schłodzenie oleju.

• Jednocześnie wentylator chłodzenia silnika także pobiera świeże
powietrze zza obudowy urządzenia. Osłona wentylatora silnika
kieruje przepływ powietrza na żebra chłodzące silnika.

• Powietrze do chłodzenia szafy rozdzielczej jest pobierane z
atmosfery przez filtry w przednich drzwiczkach.

• Wentylatory szafy rozdzielczej tłoczą gorące powietrze z jej
wnętrza do osłony.

• Gorące powietrze z osłony (po schłodzeniu oleju, silnika i szafy
rozdzielczej) może opuścić ją przez kratkę na górze.
Zamontowana jest także przegroda tłumiąca hałas.

Przepływ chłodzenia
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Sterownik Elektronikon® został zaprojektowany specjalnie, aby zmaksymalizować wydajność sprężarek i

urządzeń do uzdatniania powietrza w różnych warunkach. Nasze rozwiązania zapewniają podstawowe

korzyści, takie jak zwiększenie efektywności energetycznej, zmniejszenie zużycia energii, skrócenie czasu

konserwacji, mniejszy stres użytkownika i mniejsze obciążenie instalacji sprężonego powietrza.

Elektronikon® MK5 Touch

Kolorowy wyświetlacz dotykowy pozwala błyskawicznie

skontrolować warunki pracy urządzenia.

• Czytelne ikony i intuicyjna nawigacja zapewniają szybki dostęp do
wszystkich ważnych ustawień i danych.

• Monitorowanie warunków pracy i stanu konserwacji urządzenia
oraz sygnalizowanie ważnych informacji w razie potrzeby.

• Obsługa sprzętu w celu zapewnienia niezawodnego sprężonego
powietrza dostosowanego do indywidualnych potrzeb.

• W skład wersji standardowej wchodzą wbudowane funkcje
zdalnego sterowania oraz powiadomień, w tym prosta w użyciu,
zintegrowana strona internetowa.

• Wbudowane łącze SMARTLINK

• W skład wersji standardowej wchodzą wbudowane funkcje
zdalnego sterowania oraz powiadomień, w tym prosta w użyciu,
zintegrowana strona internetowa.

• Obsługa do 31 różnych języków, w tym również używających
znaków.

Inteligentne rozwiązania w pakiecie

Monitoruj swoje urządzenia przez sieć Ethernet za pomocą

sterownika Elektronikon® i usługi SMARTLINK. Funkcje

monitorowania obejmują wskazania ostrzegawcze, wyłączenie

sprężarki, analizę trendów sygnałów i harmonogram konserwacji.

Monitorowanie w trybie online i w
podróży

Monitorowanie i sterowanie
Jak uzyskać maksimum efektu minimalnym kosztem.
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Większość procesów produkcyjnych wiąże się ze zmiennymi poziomami zapotrzebowania, co może

prowadzić do zużycia zbyt dużej ilości energii w okresach, w których zapotrzebowanie jest niższe. Za

pomocą sterownika Elektronikon® można ręcznie lub automatycznie przełączać między dwoma różnymi

nastawami, aby zoptymalizować zużycie energii i zmniejszyć koszty w okresie mniejszego

zapotrzebowania. Ponadto zaawansowany algorytm uruchamia silnik napędowy tylko w razie potrzeby.

Utrzymywanie żądanej wartości nastawy przy minimalnym czasie pracy silnika napędowego ogranicza

zużycie energii.

Podwójne punkty nastaw i automatyczne zatrzymanie

Monitorowanie instalacji sprężonego powietrza przy użyciu technologii SMARTLINK

Znajomość stanu urządzeń w instalacji sprężonego powietrza pozwala zapewnić ich optymalną

efektywność i maksymalną dostępność.

Postaw na sprawność energetyczną

Dostosowane raporty dotyczące sprawności energetycznej instalacji sprężarek.

Zminimalizuj przestoje

Terminowa wymiana wszystkich części zapewnia maksymalną dostępność urządzeń.

Oszczędzaj pieniądze

Wczesne ostrzeżenia pozwalają uniknąć awarii i przestojów w produkcji.

SMARTLINK
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SMARTLINK Service

Wystarczy jedno kliknięcie, aby wyświetlić dziennik obsługi serwisowej dostępny online. Można też

liczyć na szybką i łatwą wycenę części zamiennych oraz dodatkowych usług.

SMARTLINK Uptime

Moduł SMARTLINK Uptime dodatkowo umożliwia wysyłanie wiadomości e-mail lub wiadomości

tekstowych, gdy jakieś ostrzeżenie wymaga uwagi właściciela.

SMARTLINK Energy

Moduł SMARTLINK Energy zapewnia dostęp do indywidualnych raportów dotyczących sprawności

energetycznej pomieszczenia sprężarek zgodnie z wymogami normy ISO 50001.

Ewolucja w kierunku zarządzania systemem sprężonego
powietrza
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• Oszczędność — optymalna konserwacja pozwala ograniczyć koszty eksploatacji układu sprężarek.

• Większa wydajność — nasze doświadczenie w zakresie konserwacji ułatwia zarządzanie zasobami.

• Minimalizacja przestojów i duża wydajność — dzięki naszym specjalistom Twoje urządzenia będą
działały prawidłowo, chroniąc Twoją inwestycję.

Zmniejsz całkowity koszt eksploatacji oraz optymalnie
wykorzystuj efektywność

Oryginalne części zamienne, zaprojektowane i wyprodukowane

zgodnie z parametrami technicznym Twoich sprężarek. Dostarczane

w wyznaczonym czasie i miejscu.

• Wszystkie części w jednym opakowaniu — zapewnij sobie stałą
dostępność części wymaganych do interwencji serwisowych.

• Oszczędność — cena zestawu serwisowego jest niższa od
kwoty, jaką należałoby zapłacić za sumę wszystkich elementów
zamawianych osobno

• Mniej czynności administracyjnych — każdy zestaw serwisowy
ma swój numer części, który ułatwia składanie oraz śledzenie
zamówień.

Części zamienne do sprężarek w
zasięgu ręki: plan dostawy części
zamiennych

Wykorzystaj swoje zasoby w
maksymalny sposób z pomocą
planu obsługi serwisowej
Właściwe serwisowanie sprężarek pozwala na obniżenie kosztów operacyjnych i minimalizuje ryzyko nieplanowanych

awarii i przestojów w produkcji. Wobec wszystkich sprężarek ze swojej oferty firma Atlas Copco oferuje kontrolę zużycia

energii, serwis, naprawy, części zamienne oraz plany konserwacji.

Powierz serwisowanie zawodowcom, aby firma mogła działać wydajnie. Nasze plany obejmują naprawy, konserwację

zapobiegawczą, części zamienne i nie tylko.
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Unikaj niespodzianek finansowych. Dzięki stałym opłatom za usługi

możesz skorzystać z wiedzy doświadczonych inżynierów serwisu

oraz jakości oryginalnych części zamiennych do sprężarek.

• Najlepsze części do sprężarek — niezrównana jakość
oryginalnych części zamiennych zapewnia optymalną
dostępność urządzeń, wartość zużycia energii i niezawodność.

• Specjalistyczny plan konserwacji — skorzystaj z wiedzy
personelu serwisowego przeszkolonego w zakładach Atlas
Copco.

• Przejrzyste i jasne usługi — usługi dostępne w stałej cenie mają
ściśle określony zakres oraz koszt, a ponadto są dostosowane do
danej instalacji, warunków w obiekcie oraz planu produkcji.

Stała opłata za usługi: najlepsza
obsługa serwisowa sprężarek oraz
dostawa części zamiennych

Postaw na doświadczony personel serwisowy firmy Atlas Copco i

oryginalne części zamienne.

• Raporty serwisowe — pomożemy Ci osiągnąć maksymalną
wydajność energetyczną, informując Cię na bieżąco o stanie
Twojego systemu.

• Zapobieganie awariom — gdy nasz personel serwisowy wykryje
kolejny potencjalny problem, zaproponuje odpowiednie
rozwiązanie.

• System reagowania awaryjnego o najwyższym priorytecie — w
przypadku pilnej naprawy zawsze uzyskasz pomoc w pierwszej
kolejności.

Plan przeglądów prewencyjnych
zapewniający optymalną dostępność
sprężarek

W ramach jednej opłaty zajmiemy się wszystkimi zadaniami

związanymi z obsługą serwisową, modernizacją, naprawą oraz

awariami Twojej sprężarki.

• Pełny nadzór nad sprężarkami — terminowe wykonywanie
czynności konserwacyjnych przez ekspertów, oryginalne części,
modernizacja z wyprzedzeniem i remonty.

• Pełne przejęcie ryzyka — dzięki niemu wszystkie naprawy
sprężarki, nawet w przypadku poważnych awarii, są usuwane
bez dodatkowych opłat.

• Niezrównana efektywność — zamontowanie najnowszych
podzespołów układu napędowego pozwala uzyskać najwyższą
sprawność i wydajność sprężarek.

Pełna opieka nad sprężarką dzięki
naszemu planowi całkowitej
odpowiedzialności

ZE 3S 37-90 kW / 50–120 KM



Dane techniczne 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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Dane techniczne 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 37-90 kW / 50–120 KM



Dane techniczne 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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Dane techniczne 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 37-90 kW / 50–120 KM



Dane techniczne 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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ZAANGAŻOWANIE W TRWAŁY,
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

Wypełniamy nasze obowiązki wobec klientów, środowiska i

pracowników. Sprawiamy, że działanie opiera się próbie czasu. Tym

jest dla nas zrównoważona produktywność.

www.atlascopco.com
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