
Compressores de
parafuso rotativo de
baixa pressão isentos
de óleo
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Desempenho
reforçado com o
mais baixo custo
operacional
Como em muitos processos de produção, ar comprimido de baixa

pressão é fundamental para manter a produção em andamento. A

NOVA linha dedicada de compressores de baixa pressão da Atlas

Copco oferece desempenho robusto e fornece ar 100% livre de óleo

certificado para um amplo espectro de aplicações industriais de

transporte pneumático.
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Em praticamente qualquer aplicação, a contaminação do

fornecimento de ar com óleo causa sérios problemas de

produtividade e aumenta os custos. Como primeira fabricante a

receber a certificação ISO 8573-1 CLASSE 0 (2010) por seus

compressores de ar isentos de óleo, a Atlas Copco definiu um

padrão em pureza de ar. Concentrando-se na proteção das

principais aplicações, bem como na crescente demanda atual por

qualidade, a Atlas Copco oferece ar totalmente isento de óleo,

com a certificação do instituto TUV.

Principalmente em ambientes hostis e com grande concentração

de poeira, é fundamental ter um fornecimento confiável de ar

comprimido a fim de garantir a continuidade do processo. Cada

compressor é projetado, fabricado e testado para estar em

conformidade com a certificação ISO9001. A mais recente

inovação em projetos de elementos de parafuso, a robusta caixa

de engrenagens e o motor IP55 totalmente vedado são

construídos para assegurar operação contínua e confiabilidade

excepcional, mesmo em ambientes úmidos e com grande

concentração de poeira.

Nós podemos fornecer o compressor de acordo com o que você

precisa. Quer ter seu próprio motor de partida? Sem problemas.

Você precisa de uma máquina pronta para uso? Certo. Tudo como

padrão. Projetado e construído para possibilitar uma fácil

integração em sua rede de ar comprimido existente ou como

instalações novas.

Com investimento contínuo em sua competente, comprometida

e eficiente organização de serviços, a Atlas Copco agrega mais

valor para o cliente por maximizar a produtividade. Presentes em

mais de 170 países, oferecemos serviços profissionais e rápidos

por meio de interação e envolvimento. Com nossos técnicos

dedicados e disponíveis 24 horas por dia, 7 dias por semana, seu

tempo de atividade está garantido.

Protegendo a sua produção e
reputação

Mantendo seu processo em plena
atividade

Fácil instalação e versatilidade

Garantindo a sua tranquilidade
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Mercados
Construídos para garantir a completa segurança do produto, os compressores ZE 3 fornecem ar de forma contínua,

altamente confiável e eficiente, e totalmente isento de óleo por décadas em todas as suas aplicações no menor custo

do ciclo de vida possível.

• Custo de energia mais baixo, representando até 80%
do custo do ciclo de vida útil do compressor.

• Tempo de paralisação e custo de manutenção
minimizados graças à inovadora tecnologia do
compressor de parafuso de estágio único.

Transporte pneumático - fase
densa

• Compressor no local com maior capacidade de
descarga do que um soprador montado em caminhão

• Baixa emissão de ruídos

• Nenhum risco de contaminação do produto

• Conexão fácil e descarregamento mais rápido em
comparação com instalações de caminhão
descarregado

Transporte a granel
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• Maior relação de pressão para resfriamento de moldes

• Ar totalmente isento de óleo de Classe 0 resultando na
qualidade de ar mais alta

• Baixo consumo de energia exigido para operação
contínua

Indústria vidreira

• Custo de energia mais baixo, representando até 80%
do custo do ciclo de vida útil do compressor

• Controle de poluição ininterrupto 24/7 graças ao design
comprovadamente confiável

Dessulfurização de gás de
combustão
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O ar isento de óleo é utilizado em todos os tipos de indústria em

que a qualidade do ar seja fundamental para o produto final e para o

processo de produção. Entre essas aplicações estão o

processamento de alimentos e bebidas, a fabricação e a

embalagem de produtos farmacêuticos, químico e petroquímico, a

fabricação de semicondutores e produtos eletrônicos, o setor

médico, indústria automotiva, a indústria têxtil e muito mais.

Nesses ambientes críticos, a contaminação, mesmo que por

quantidades mínimas de óleo, pode resultar em altos custos de

produção devido aos períodos de parada de produção e perda de

validade dos produtos.

Classe 0: o padrão da indústria

Classe 0: o padrão da indústria
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Nos últimos sessenta anos, a Atlas Copco tem sido pioneira no

desenvolvimento de tecnologia de ar isento de óleo, resultando em

uma grande variedade de compressores e sopradores de ar que

fornecem ar 100% puro e limpo. Com nossos produtos CLASSE 0,

nenhum óleo é adicionado durante o processo de compressão, o

que garante um fornecimento de ar 100% puro e limpo quando não

há partículas de óleo na atmosfera. Por meio de pesquisas e

desenvolvimentos contínuos, a Atlas Copco atingiu um novo marco

em sua trajetória, definindo o padrão de pureza do ar como a

primeira fabricante a receber a certificação da ISO 8573-1 CLASSE

0.

A primeira em tecnologia de ar isento
de óleo

Como líder na indústria e comprometida em atender às

necessidades dos clientes mais exigentes, a Atlas Copco solicitou

ao instituto TUV que efetuasse testes minuciosos com vários

compressores de ar isento de óleo. Estes foram submetidos as

mais rigorosas metodologias de ensaio disponíveis. Todas as

formas possíveis de óleo foram analisadas em uma vasta gama de

temperaturas e pressões. A TÜV não encontrou quaisquer vestígios

de óleo no fluxo de saída de ar. Assim, além de a Atlas Copco ser a

primeira fabricante de compressores e sopradores a receber a

certificação CLASSE 0, ela também excede as especificações da

ISO 8573-1 CLASSE 0.

Eliminando qualquer risco
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Confiabilidade e robustez

• O filtro de entrada é combinado com um silenciador para
reduzir o nível de ruído e proteger o estágio de compressão.

• Indicação de perda de carga visível no painel de controle.

• Maior tempo de vida útil que estende o intervalo de
manutenção.

• As galerias de resfriamento aumentam a confiabilidade e
eficiência, garantindo que as folgas do rotor sejam sempre as
mínimas possíveis

• A eficiente vedação do eixo elimina o risco de vazamento de
óleo, reduz o desgaste e garante o ar totalmente isento de óleo

• Rotores de parafuso revestidos de alto desempenho para
maior eficiência, vida útil mais longa e proteção contra corrosão

• Níveis de perdas, ruídos e vibração de transmissões
minimizados

• Vida útil prolongada graças às engrenagens AGMA Q13/DIN de
Classe 5 na unidade principal

• Acionado diretamente pela caixa de engrenagens

• Bocais injetores de óleo pulverizam a quantidade ideal de óleo
resfriado e filtrado para cada rolamento/engrenagem

• O amortecedor de pulsação de descarga atenua ao máximo os
níveis de pulsação dinâmica no fluxo de ar

1. Filtro de ar de processo

2. Equipado com o melhor elemento
de parafuso isento de óleo da Atlas
Copco

3. Sistema de acionamento da caixa
de engrenagens de alta precisão

4. Bomba de óleo integrada

5. Silenciador
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• Proteção IP55 TFVE - contra pó e umidade

• Motores de alta eficiência de acordo com IE3/NEMA Premium

• O acoplamento do motor seco não requer lubrificação e elimina
serviços específicos de manutenção

• Resfriamento ótimo em ampla faixa de temperatura de
operação

• Possibilidade de limpeza fácil e rápida em ambiente adverso

• Disponível para motor de partida YD integrado e várias opções

• Sistema de controle integrado para o compressor

• Monitoramento geral de desempenho do equipamento com
indicações proativas de assistência, alarmes e cortes de
funcionamento

• Controle e monitoramento remotos são possíveis com
Profibus, Modbus e TCP/IP

• Diversos algoritmos de economia de energia incorporados

• Vários idiomas

• Silenciador com defletor de entrada com mínima queda de
pressão e características de alta absorção sonora

• Painéis e portas da carenagem selados

6. Motor de alta eficiência totalmente
vedado

7. Resfriador de óleo

8. Cabine elétrica

9. Controlador de unidade avançado

Elektronikon®

10. Carenagem silenciosa
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Flexibilidade na instalação

Você realmente gostaria de instalar e

trabalhar com o nosso compressor ZE 3,

projetado para se adequar ao seu

processo onde você quiser.

Flexibilidade na
instalação

Esqueça as dificuldades da substituição

de máquinas antigas. Facilitamos a sua

vida, substituindo a tecnologia

ultrapassada por nossas máquinas de

última geração e com o menor espaço

ocupado. Construir novas instalações com

dimensões muito reduzidas faz com que

você economize espaço e,

consequentemente, custos de

investimento.

A menor área ocupada
na linha de vazão e
pressão

Não há necessidade de uma sala dedicada

para o compressor, não há necessidade

de tubulação excessivamente longa…

Você pode instalar o compressor ZE3

onde quiser usar o kit de aparafusamento

para áreas externas.

Operação ao ar livre
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A tecnologia VSD da Atlas Copco acompanha de perto a demanda

de ar ajustando automaticamente a velocidade do motor. Isso gera

uma grande economia de energia de\naté 35%. O Custo do Ciclo

de Vida útil de um compressor pode ser reduzido em 22%, em

média. Além disso, a pressão reduzida do sistema com o VSD

minimiza drasticamente\no uso de energia em toda a sua produção.

O que há de exclusivo no VSD integrado da Atlas Copco?

• O Elektronikon® controla o compressor e o inversor integrado,
garantindo máxima segurança à máquina dentro de
determinados parâmetros.

• Uma seleção de pressão flexível com VSD reduz os custos com
eletricidade.

• Design específico de inversor e motor (com mancais protegidos)
para a mais alta eficiência na faixa de rotação.

• Motor elétrico especificamente projetado para baixas
velocidades de operação, com atenção especial para o
resfriamento do mesmo e para o resfriamento do compressor.

• Todos os compressores VSD da Atlas Copco são testados e
certificados pela EMC. A operação do compressor não influencia
as fontes externas e vice-versa.

• Os aprimoramentos mecânicos asseguram que todos os
componentes operem abaixo dos níveis críticos de vibração em
toda a faixa de rotação do compressor.

• Um inversor de frequência altamente eficiente em um cubículo
garante a operação estável em temperatura ambiente elevada de
até 50°C/122°F

• Não há 'janela de velocidade' que possa comprometer a
economia de energia e a estabilidade da pressão na rede. A
capacidade da faixa operacional do compressor é maximizada
para 70-75%.

• A faixa de variação de pressão da rede é mantida em 0,10 bar
(1,5 psi).

Economia de energia de até 35%

VSD: reduzindo seus custos de
energia
Mais de 80% do Custo do Ciclo de Vida de um compressor é a energia que ele consome. Além disso, a geração de ar

comprimido pode responder por mais de 40% do total da conta de energia elétrica de uma fábrica. Para reduzir os seus

custos de energia, a Atlas Copco foi pioneira na tecnologia VSD (Acionamento de Velocidade Variável) no indústria de ar

comprimido. O VSD propicia grandes economias de energia, enquanto protege o ambiente para as gerações futuras.

Graças a investimentos contínuos nesta tecnologia, a Atlas Copco oferece a maior variedade de compressores com VSD

integrado do mercado.
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• Entrada de ar com sistema de defletor de atenuação de ruído.

• O ar é filtrado antes de entrar no elemento do compressor de
parafuso isento de óleo.

• Compressão interna no elemento de parafuso isento de óleo.

• O silenciador de descarga reduz ao máximo os níveis de pulsação
de pressão.

• Válvula de segurança para proteger a unidade contra
sobrepressão.

• A válvula de retenção está protegendo o fluxo de retorno da rede
de pressão.

• Entrega de ar ao sistema.

Fluxo do processo

Fluxogramas ZE 3S
Fluxo de processo, fluxo de óleo e fluxo de resfriamento– passo a passo.
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• Bomba de óleo integrada, montada na caixa de engrenagens e
acionada diretamente.

• Sucção de óleo do cárter, integrado à caixa de engrenagens.

• A válvula de desvio determina a quantidade exata de fluxo de
óleo necessária para o resfriamento e a lubrificação dos
rolamentos e das engrenagens.

• Esse óleo é primeiro bombeado através do resfriador de óleo.

• O óleo resfriado filtrado é distribuído para bocais de óleo
ajustados individualmente por rolamento e/ou engrenagem no
elemento do compressor de parafuso isento de óleo e caixa de
engrenagens, e na camisa de resfriamento do elemento.

• Os drenos internos recuperam todo o óleo no cárter (na caixa de
engrenagens).

Fluxo de óleo

• Um ventilador de resfriamento puxa o ar fresco do lado de trás
da unidade.

• Esse ar fresco é empurrado através do resfriador de óleo, tirando
o calor do óleo.

• Em paralelo, o ventilador de resfriamento do motor também puxa
o ar fresco da parte de trás da unidade. A tampa do ventilador do
motor garante o fluxo de ar sobre as aletas de resfriamento do
motor.

• O cubículo é resfriado com ar fresco obtido da atmosfera, que
passa pelos filtros da porta dianteira.

• Os ventiladores do cubículo empurram o ar quente para fora do
cubículo, na carenagem.

• O ar quente da carenagem (calor de resfriamento de óleo, calor
de resfriamento do motor e calor do cubículo) pode deixar a
carenagem por uma grade no teto. Há um defletor de atenuação
de ruído instalado.

Fluxo de resfriamento
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O controlador Elektronikon® foi especialmente desenvolvido para maximizar o desempenho dos seus

compressores e dos equipamentos de tratamento de ar nas mais diversas condições. As nossas

soluções oferecem os principais benefícios, tal como aumento da eficiência energética, menor consumo

de energia, redução na frequência de manutenções e menos estresse... menos estresse para você e para

todo o seu sistema de ar.

Elektronikon® MK5 Touch

O monitor de toque colorido proporciona uma leitura simples das

condições de funcionamento do equipamento.

• Ícones claros e navegação intuitiva de fácil acesso a todas as
configurações e dados importantes.

• Monitoramento contínuo das condições de funcionamento do
equipamento e do status de manutenção; estas informações
serão transmitidas a você quando necessário.

• Funcionamento do equipamento para atender às suas
necessidades de ar comprimido de modo específico e confiável.

• Controle remoto integrado e funções de notificação fornecidas
como padrão, incluindo página da Web integrada simples de usar.

• SMARTLINK integrado

• Controle remoto integrado e funções de notificações fornecidas
como padrão, incluindo página da Web integrada simples de usar.

• Disponível em 31 idiomas diferentes, inclusive opcional de
idiomas com base nos caracteres.

A inteligência faz parte do pacote

Monitore suas máquinas pela Ethernet com o controlador

Elektronikon® e o serviço SMARTLINK. Os recursos de

monitoramento incluem indicações de aviso, desligamento do

compressor, tendência do sensor e programação de manutenção.

Monitoramento on-line e móvel

Monitoramento e controle
Como obter o máximo pelo mínimo.
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A maioria dos processos de produção cria níveis flutuantes de demanda que, por sua vez, podem gerar

desperdício de energia em períodos de baixo uso. Usando o controlador Elektronikon®, é possível alternar

de forma manual ou automática entre dois pontos de ajuste diferentes para otimizar o uso da energia e

reduzir custos nos momentos de pouca utilização. Além disso, o avançado algoritmo aciona o motor de

acionamento apenas quando necessário. O ponto de ajuste desejado é mantido enquanto o tempo de

funcionamento do motor de acionamento é minimizado e o consumo de energia é mantido no mínimo.

Ponto de ajuste duplo e parada automática

Monitore sua instalação de ar comprimido por meio do SMARTLINK

Saber sempre o status de seu equipamento de ar comprimido é o modo mais seguro de obter a

eficiência ideal e a máxima disponibilidade.

Adoção da eficiência energética

Relatórios personalizados sobre a eficiência energética da sala do compressor.

Aumento do tempo de operação

Todos os componentes são substituídos em tempo, garantindo o máximo tempo de operação.

Economize dinheiro

Os alertas precoces evitam avarias e a perda de produção.

SMARTLINK

15



SMARTLINK Service

Um clique do mouse revela o registro de serviços on-line. Solicite cotações de peças e serviços

adicionais de forma rápida e fácil.

SMARTLINK Uptime

O SMARTLINK Uptime também envia um e-mail ou mensagem de texto para você sempre que um aviso

requer sua atenção.

SMARTLINK Energy

O SMARTLINK Energy fornece a você relatórios personalizados sobre a eficiência energética da sala de

seu compressor, em conformidade com a norma ISO 50001.

Evolução voltada ao gerenciamento de ar comprimido
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• Economize custos - a manutenção ideal reduzirá o custo operacional de seu sistema de compressores.

• Maior eficiência operacional - nossa experiência em manutenção facilita sua vida com relação ao
gerenciamento de recursos.

• Longo tempo de operação e alto desempenho - o serviço especializado mantém seu equipamento em
funcionamento e protege seu investimento.

Reduza seu custo total de propriedade e beneficie-se dos
melhores níveis de desempenho

Peças genuínas desenvolvidas e produzidas de acordo com as

especificações exatas de seus compressores fornecidas quando e

onde forem necessárias.

• Todas as peças, um pacote - tenha sempre em mãos a peça que
necessita de intervenção de serviço.

• Economize dinheiro - um kit de serviço custa menos que a soma
de seus componentes caso encomendados separadamente

• Menos administração - cada kit de serviço tem um número de
peça único, possibilitando a criação de uma simples ordem de
compra de fácil acompanhamento.

Peças do compressor na porta de sua
casa: nosso plano de peças

Maximização de recursos por meio
de um plano de serviço
Cuidar adequadamente do seu compressor de ar ajuda a reduzir seus custos operacionais e minimiza os riscos de falhas

não planejadas ou interrupções da produção. A Atlas Copco oferece verificações de eficiência de energia, serviços,

reparos, peças sobressalentes e planos de manutenção para todos compressores de ar.

Confie a sua assistência aos nossos especialistas e garanta que os seus negócios continuem funcionando com

eficiência. Nossos planos cobrem reparos, manutenção preventiva, peças sobressalentes e mais.
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Evite surpresas financeiras. Nossos serviços de preço fixo

combinam a experiência dos técnicos treinados em fábrica à

qualidade de nossas peças genuínas para compressores.

• As melhores peças para compressor - a inigualável qualidade de
nossas peças genuínas resulta em ótimos tempos de operação,
consumo de energia e confiabilidade.

• Um plano de manutenção especializada - conte com a
experiência dos técnicos treinados na fábrica da Atlas Copco.

• Simples e claro - personalizado de acordo com sua instalação,
condições do local e planejamento de produção, cada serviço de
preço fixo tem um claro escopo e preço.

Serviços de preço fixo: melhores peças
e manutenção do compressor

Confie em técnicos treinados da Atlas Copco e na inigualável

qualidade de nossas peças genuínas.

• Relatórios de manutenção - nós o ajudamos a obter a máxima
eficiência energética, mantendo-o atualizado sobre o status de
nosso sistema.

• Evite falhas - caso nossos técnicos identifiquem um problema
adicional em desenvolvimento, proporão uma solução.

• Sistema de chamada de emergência de alta prioridade - caso um
reparo urgente seja necessário, você obterá ajuda prioritária.

Plano de manutenção preventiva para
obter o melhor tempo de operação do
compressor

Nós cuidamos da manutenção, atualização, reparos e, até mesmo,

falhas de todos os seus compressores por um preço acessível.

• Cuidado completo com o compressor - manutenção no prazo
realizada por engenheiros de serviço especializados, peças
genuínas, atualizações proativas e revisões do compressor.

• Cobertura de risco total - isso significa que cuidamos de todos os
reparos de seu compressor e, até mesmo, de falhas sem custos
adicionais.

• Máxima eficiência - a montagem dos mais recentes
componentes da linha de transmissão oferece um alto padrão de
eficiência e confiabilidade do compressor.

Cuidado completo com o compressor
por meio de nosso plano de
responsabilidade total

ZE 3S 37-90 kW / 50-120 hp



Especificações técnicas 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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Especificações técnicas 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 hp



Especificações técnicas 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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Especificações técnicas 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 hp



Especificações técnicas 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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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 0706 01 © 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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