
Nízkotlakové
bezolejové skrutkové
kompresory
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Prinášajú odolnosť a
výkon pri tých
najnižších
prevádzkových
nákladoch
Rovnako ako v mnohých výrobných procesoch je stlačený vzduch s

nízkym tlakom nevyhnutný na zachovanie chodu výroby. Nový

špecializovaný sortiment nízkotlakových kompresorov od spoločnosti

Atlas Copco prináša robustný výkon a poskytuje certifikovaný vzduch

úplne bez obsahu oleja na široké spektrum priemyselných aplikácií v

oblasti pneumatickej dopravy.
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Kontaminácia dodávok vzduchu olejom spôsobuje vážne problémy

a zvýšené náklady v oblasti produktivity pri akomkoľvek použití.

Ako prvý výrobca, ktorý získal certifikát ISO 8573-1 CLASS 0

(2010) pre svoje bezolejové vzduchové kompresory, spoločnosť

Atlas Copco stanovila normu čistoty vzduchu. S dôrazom na

ochranu kritických aplikácií, rovnako ako na v súčasnosti sa

zvyšujúce nároky na kvalitu, spoločnosť Atlas Copco ponúka

vzduch 100 % bez obsahu oleja s certifikáciou inštitútu TUV.

Najmä v nepriaznivom a prašnom prostredí je dôležité zabezpečiť

spoľahlivú dodávku stlačeného vzduchu s cieľom zachovať

kontinuitu procesu. Každý kompresor je navrhnutý, vyrobený a

testovaný v súlade s certifikáciou ISO9001. Najnovšia konštrukcia

skrutkovieho elementu, robustnej prevodovky a úplne uzavretého

motora IP55 je navrhnutá s cieľom zabezpečiť nepretržitú

prevádzku a vynikajúcu spoľahlivosť aj v najprašnejšom,

najhorúcejšom a najvlhkejšom prostredí.

Môžeme dodať kompresor podľa vašich potrieb. Chcete, aby

obsahoval vlastný štartér? Žiadny problém. Potrebujete zariadenie

okamžite pripravené na použitie? Nech sa páči. Všetko už v

štandardnom prevedení. Navrhnuté a skonštruované na

jednoduchú integráciu do existujúceho rozvodu stlačeného

vzduchu alebo v rámci novej inštalácie.

Neustálym investovaním do kompetentnej, odhodlanej a

efektívnej servisnej organizácie zabezpečuje spoločnosť Atlas

Copco vynikajúcu hodnotu pre zákazníkov zaistením maximálnej

produktivity. Zastúpením vo viac než 170 krajinách ponúkame

profesionálny a včasný servis prostredníctvom interakcie a

angažovanosti. Doba prevádzky je zaručená špecializovanými

technikmi a nepretržitou dostupnosťou.

Ochrana vašej povesti a výroby

Udržujeme vaše procesy a prevádzku

Jednoduchá inštalácia a všestrannosť

Prinesieme vám úplnú istotu
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Trhy
Kompresory ZE 3 sú skonštruované tak, aby zaistili úplnú bezpečnosť výrobkov. Zaručujú nepretržitú, vysoko spoľahlivú

dodávku vzduchu, 100 % bez obsahu oleja, po celé desaťročia vo všetkých vašich aplikáciách, pri najnižších nákladoch v

rámci životného cyklu.

• Najnižšie náklady na spotrebovanú energiu, ktoré tvoria
až 80 % nákladov v priebehu životného cyklu
kompresora.

• Minimalizované prestoje a náklady na údržbu vďaka
inovatívnej jednostupňovej technológii skrutkového
kompresora.

Pneumatická doprava –
intenzívna fáza

• Kompresor u zákazníka s vyššou kapacitou pri
vyprázdňovaní v porovnaní s dúchadlom
namontovaným na vozidle

• Nízke emisie hluku

• Žiadne riziko kontaminácie výrobkov

• Jednoduché pripojenie a rýchlejšie vyprázdňovanie v
porovnaní s dúchadlom namontovaným na vozidle

Doprava sypkého materiálu
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• Vyšší tlakový pomer na chladenie foriem

• 100 % vzduch bez obsahu oleja, certifikovaný podľa
triedy 0, na zaistenie najvyššej kvality vzduchu

• Nízka spotreba energie pre nepretržitú prevádzku

Sklo

• Najnižšie náklady na spotrebovanú energiu, ktoré tvoria
až 80 % nákladov v priebehu životného cyklu
kompresora

• Neprerušované a nepretržité monitorovanie znečistenia
vďaka osvedčenej, spoľahlivej konštrukcii

Odsírenie spalín
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Vzduch bez obsahu oleja sa využíva v celom rade odvetví, kde

kvalita vzduchu zásadným spôsobom ovplyvňuje koncový produkt a

výrobný proces. Medzi tieto druhy využitia patrí spracovanie

potravín a nápojov, výroba a balenie liekov, spracovanie chemických

a petrochemických produktov, výroba polovodičov a elektroniky,

odvetvie zdravotníctva, lakovanie automobilov, textilná výroba a

mnohé ďalšie. V týchto významných prostrediach by kontaminácia aj

tým najmenším množstvom oleja mohla zapríčiniť nákladné prestoje

vo výrobe a zničenie produktov.

Trieda 0: priemyselný štandard

Trieda 0: priemyselný štandard

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



Spoločnosť Atlas Copco je už šesťdesiat rokov priekopníkom vo

vývoji bezolejovej technológie. Výsledkom týchto činností je

sortiment vzduchových kompresorov a dúchadiel, ktoré poskytujú

100 % čistý vzduch. Vďaka našim produktom TRIEDY 0 nie je počas

procesu kompresie potrebné pridať žiadny olej, a tak získate 100 %

čistý vzduch, kde atmosféra neobsahuje žiadne častice oleja. Vďaka

nepretržitému výskumu a vývoju dosiahla spoločnosť Atlas Copco

nový míľnik, ktorým stanovila štandard čistoty vzduchu ako prvý

výrobca, ktorému bola udelená certifikácia ISO 8573-1 TRIEDY 0.

Na prvom mieste v odvetví prípravy
technologického vzduchu bez obsahu
oleja

Ako líder v odvetví, ktorý sa zaviazal uspokojiť požiadavky tých

najnáročnejších zákazníkov, spoločnosť Atlas Copco požiadala

renomovaný inštitút TÜV, aby otestoval sortiment bezolejových

kompresorov a dúchadiel. Pomocou najprísnejších dostupných

metód testovania sa zisťovala prítomnosť oleja v ľubovoľnej forme

pri rôznych teplotách a tlakoch. Inštitút TÜV nenašiel vôbec žiadne

stopy oleja vo výstupnom prúde vzduchu. Spoločnosť Atlas Copco

je teda nielen prvým výrobcom kompresorov a dúchadiel, ktorý

získal certifikáciu triedy 0, ale súčasne prekračuje aj špecifikácie

normy ISO 8573-1 TRIEDY 0.

Vylúčenie akéhokoľvek rizika
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Spoľahlivosť a robustnosť

• Tlmič a filter prívodu vzduchu znižujú úroveň hluku a chránia
stupeň kompresie.

• Praktický indikátor poklesu tlaku na ovládacom paneli.

• Dlhá životnosť predlžuje servisný interval.

• Chladiace plášte zvyšujú spoľahlivosť a účinnosť tým, že
umožňujú vždy úplne minimálne vôle rotora

• Účinné hriadeľové tesnenie odstraňuje nebezpečenstvo únikov
oleja, znižuje opotrebovanie a zaručuje dodávku vzduchu s
úplne nulovým obsahom oleja

• Skrutkové rotory so špičkovou povrchovou úpravou na zaistenie
zvýšenej účinnosti, dlhšej životnosti a ochrany pred koróziou

• Minimalizované straty pri prenose, znížené úrovne hluku a
vibrácií

• Dlhšia životnosť elementu vďaka prevodom hlavného pohonu
podľa normy AGMA Q13/DIN triedy 5

• Priamo poháňané prevodovkou

• Dýzy na vstrekovanie oleja aplikujú na jednotlivé ložiská/prevody
optimálne množstvo filtrovaného oleja pri optimálnej teplote

• Výpustný tlmič chvenia zmierňuje úrovne dynamického
pulzovania prietoku vzduchu na minimum

1. Filter procesného vzduchu

2. Vybavené tým najlepším
bezolejovým skrutkovým elementom
od spoločnosti Atlas Copco

3. Pohonný systém s prevodovkou s
vysokou presnosťou

4. Integrované olejové čerpadlo

5. Tlmič
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• Ochrana IP55 TEFC pred prachom a vlhkosťou

• Motory s vysokou účinnosťou podľa normy IE3/NEMA
Premium

• Suchá spojka motora nevyžaduje žiadne mazanie a eliminuje
servisné požiadavky

• Optimálne chladenie v širokom rozsahu prevádzkových teplôt

• Možnosť jednoduchého a rýchleho čistenia v náročných
podmienkach

• K dispozícii možnosť zabudovania štartéra YD a ďalšieho
príslušenstva

• Jeden integrovaný riadiaci systém kompresora

• Celkový stav výkonu systému s aktívnymi servisnými
hláseniami, alarmami a bezpečnostnými vypnutiami

• Diaľkové ovládanie a monitorovanie je k dispozícii vďaka
protokolom Profibus, Modbus a TCP/IP

• Niekoľko vstavaných algoritmov na úsporu energie

• Viacero jazykov

• Tlmenie hluku pomocou usmerňovača prívodu s minimálnym
poklesom tlaku a vysokou absorpciou zvuku

• Utesnené panely krytov a dvere

6. Úplne uzatvorený motor s vysokou
účinnosťou

7. Chladič oleja

8. Elektrický skriňový rozvádzač

9. Vyspelá riadiaca jednotka

Elektronikon®

10. Protihlukový kryt

9



Flexibilné možnosti inštalácie

Inštalácia nášho nového kompresora ZE 3

a práca s ním budú veľmi príjemné,

pretože je navrhnutý tak, aby sa dal do

vášho procesu integrovať na ľubovoľnom

mieste.

Flexibilné možnosti
inštalácie

Zabudnite na ťažkosti s výmenou starých

zariadení. Uľahčíme vám prácu a

nahradíme zastaranú technológiu našimi

najmodernejšími strojmi s tým najmenším

pôdorysom. Vytváranie nových inštalácií s

veľmi malými rozmermi ušetrí priestor a

vďaka tomu aj investičné náklady.

Najmenší pôdorys
vzhľadom na rozsah
prietoku a tlaku

Už nepotrebujete špeciálnu miestnosť na

kompresor ani príliš dlhé potrubie…

Kompresor ZE 3 môžete pomocou

súpravy na naskrutkovanie vonku

nainštalovať kamkoľvek.

Prevádzka vo
vonkajšom prostredí
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Technológia VSD od spoločnosti Atlas Copco dôsledne sleduje

potrebu vzduchu a automaticky upravuje otáčky motora. Výsledkom

sú veľké úspory energie až na úrovni 35 %. Náklady na životný

cyklus kompresora sa môžu znížiť až o 22 %. Navyše zníženie

systémového tlaku pri použití technológie VSD výrazným spôsobom

znižuje spotrebu energie vo výrobe.

Čím sú jedinečné integrované riešenia VSD od spoločnosti

Atlas Copco?

• Regulátor Elektronikon® riadi kompresor aj integrovaný menič,
čím zaisťuje maximálnu bezpečnosť zariadenia v rámci
príslušných parametrov.

• Flexibilný výber tlaku s technológiou VSD znižuje náklady na
energie.

• Špecifická konštrukcia meniča a motora (s chránenými ložiskami)
na dosiahnutie čo najväčšej účinnosti v celom rozsahu otáčok.

• Elektrický motor špeciálne navrhnutý na prevádzku v nízkych
otáčkach s jednoznačným dôrazom na požiadavky chladenia
motora.

• Všetky kompresory s technológiou VSD od spoločnosti Atlas
Copco sú testované a certifikované z hľadiska elektromagnetickej
kompatibility. Prevádzka kompresora neovplyvňuje externé zdroje
a platí to aj naopak.

• Mechanické vylepšenia zaistia, že všetky súčasti fungujú tak, aby
nedochádzalo ku kritickým úrovniam vibrácií v celom rozsahu
otáčok kompresora.

• Veľmi účinný frekvenčný menič v rozvádzači zabezpečí prevádzku
pri vysokej teplote okolia až do 50 °C/122 °F

• Žiadne „okná“ v rozsahu otáčok, ktoré by mohli ohroziť úsporu
energie a stabilitu. Celková kapacita výkonu kompresora sa tak
maximalizuje na úroveň 70 – 75 %.

• Pásmo sieťového tlaku sa zachováva s presnosťou na 0,10 bar,
1,5 psi.

Úspora energie až do 35 %

VSD: znižovanie nákladov na
energie
Viac než 80 % nákladov počas životného cyklu kompresora tvorí energia, ktorú spotrebuje. Okrem toho výroba

stlačeného vzduchu môže predstavovať viac než 40 % celkových nákladov závodu na elektrickú energiu. S cieľom znížiť

náklady na energiu spoločnosť Atlas Copco ako prvá v odvetví výroby stlačeného vzduchu priniesla technológiu pohonu s

premenlivými otáčkami (VSD). Technológia VSD zaistí veľkú úsporu energie a zároveň chráni životné prostredie pre

budúce generácie. Vďaka nepretržitým investíciám do tejto technológie ponúka spoločnosť Atlas Copco najširší

sortiment kompresorov s integrovanou technológiou VSD na trhu.
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• Prívod vzduchu so systémom usmerňovačov toku na tlmenie
hluku.

• Vzduch sa filtruje pred vstupom do elementu bezolejového
skrutkového kompresora.

• Vnútorná kompresia v bezolejovom skrutkovom elemente.

• Tlmič výfuku znižuje úroveň pulzovania tlaku na minimum.

• Poistný ventil slúži na ochranu jednotky pred nadmerným tlakom.

• Poistný ventil chráni pred spätným prietokom spôsobeným
tlakom v rozvode.

• Dodávka vzduchu do systému.

Spracovávaný prietok

Vývojové diagramy ZE 3S
Prietok procesného vzduchu, prietok oleja a chladiaci prietok – krok za krokom.
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• Integrované olejové čerpadlo namontované na prevodovke je
priamo poháňané.

• Olej sa nasáva z nádrže integrovanej v prevodovke.

• Pomocou obtokového ventilu sa zaisťuje presná hodnota prietoku
oleja potrebná na chladenie a mazanie ložísk a prevodov.

• Olej sa najskôr prečerpáva cez olejový chladič.

• Filtrovaný ochladený olej sa rozvádza do individuálne nastavených
olejových trysiek pri ložiskách a/alebo prevodoch elementu
bezolejového skrutkového kompresora a prevodovky a do
chladiaceho plášťa elementu.

• Cez vnútorné drenážne kanáliky sa všetok olej dostáva späť do
nádrže (v prevodovke).

Prietok oleja

• Jeden chladiaci ventilátor ženie čerstvý vzduch zo zadnej časti
jednotky.

• Čerstvý vzduch sa vháňa do chladiča oleja a odvádza teplo
z oleja.

• Paralelne aj chladiaci ventilátor motora privádza čerstvý vzduch zo
zadnej časti jednotky. Nástavec ventilátora motora zabezpečuje,
že vzduch preteká cez chladiace rebrá motora.

• Rozvádzač chladí čerstvý vzduch privádzaný z atmosféry cez filtre
v predných dverách.

• Ventilátory v rozvádzači vyháňajú horúci vzduch zo skrine do
plášťa.

• Horúci vzduch v plášti (teplo z chladenia oleja, teplo z chladenia
motora a teplo z rozvádzača) z plášťa vychádza cez mriežku
v streche. Je tu nainštalovaný usmerňovač toku na tlmenie hluku.

Chladiaci prietok
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Jednotka regulátora Elektronikon® je špeciálne navrhnutá na maximalizáciu výkonu kompresorov a

vybavenia na úpravu vzduchu v rôznych pracovných podmienkach. Naše riešenia prinášajú kľúčové

výhody, ako je zvýšená energetická účinnosť, nižšia spotreba energie, skrátené časy údržby a menšia

záťaž... menšia záťaž pre vás aj celý vzduchový systém.

Elektronikon® MK5 Touch

Plne farebný dotykový displej vám umožňuje ľahko pochopiť

zobrazenie prevádzkových podmienok zariadenia.

• Zreteľné ikony a intuitívna navigácia umožňujú rýchly prístup
k všetkým dôležitým nastaveniam a údajom.

• Monitorovanie prevádzkových podmienok a stavu údržby
zariadenia – tieto informácie vás v prípade potreby upozornia na
problém.

• Prevádzka zariadenia na špecifické a spoľahlivé plnenie
požiadaviek na dodávku určeného množstva stlačeného vzduchu.

• Zabudované funkcie diaľkového ovládania a upozornení, ktoré sa
dodávajú v štandardnej výbave, vrátane jednoducho použiteľnej
integrovanej webovej stránky.

• Integrovaná služba SMARTLINK

• Zabudované funkcie diaľkového ovládania a upozornení, ktoré sa
dodávajú v štandardnej výbave, vrátane jednoducho použiteľnej
integrovanej webovej stránky.

• Podpora 31 rôznych jazykov vrátane znakov jazykov používajúcich
špeciálne znakové súpravy.

Súčasťou zostavy je inteligentná
technológia

Monitorujte svoje zariadenia prostredníctvom siete Ethernet

pomocou jednotky regulátora Elektronikon® a služby SMARTLINK.

Funkcie monitorovania zahŕňajú výstražné indikátory, odstavenie

kompresora, hodnotenie trendov snímaných hodnôt a plánovanie

údržby.

Online a mobilné monitorovanie

Monitorovanie a regulácia
Ako získať z minima maximum.
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V takmer každej výrobnej prevádzke dochádza ku kolísaniu spotreby vzduchu v závislosti od pôsobenia

rôznych faktorov, čo môže viesť k plytvaniu energií. Pomocou regulátora Elektronikon® môžete manuálne

alebo automaticky prepínať medzi dvomi rôznymi požadovanými hodnotami, aby ste optimalizovali

spotrebu energie a znížili náklady v obdobiach s nízkymi nárokmi na využívanie. Navyše prepracovaný

algoritmus spúšťa hnací motor len v prípade potreby. Keďže sa zachováva nastavená hodnota počas

minimálneho času chodu hnacieho motora, spotreba energie sa obmedzí na minimum.

Dve nastavené hodnoty a automatické zastavenie

Monitorujte svoje inštalácie stlačeného vzduchu pomocou služby SMARTLINK

Znalosť stavu vašich zariadení stlačeného vzduchu je vždy najbezpečnejším spôsobom, ako dosiahnuť

optimálnu účinnosť a maximálnu dostupnosť.

Zameranie sa na energetickú účinnosť

Prispôsobené správy o energetickej účinnosti vašej kompresorovej miestnosti.

Zvýšenie prevádzkyschopnosti

Všetky súčasti sa vymieňajú včas, čím sa zaistí maximálna prevádzkyschopnosť.

Úspora finančných prostriedkov

Včasné varovania zabraňujú výpadkom a stratám vo výrobe.

SMARTLINK
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SMARTLINK Service

Jediným kliknutím otvoríte online servisné denníky. Získajte cenové ponuky na diely a dodatočný servis

rýchlo a jednoducho.

SMARTLINK Uptime

Aplikácia SMARTLINK Uptime vám navyše pošle e-mail alebo textovú správu, ak vznikne výstraha, na

ktorú treba reagovať.

SMARTLINK Energy

Aplikácia SMARTLINK Energy vám sprostredkuje prispôsobené prehľady energetickej účinnosti vašej

kompresorovej miestnosti podľa normy ISO 50001.

Prechod k riadeniu stlačeného vzduchu
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• Ušetrite náklady – optimálna údržba zníži prevádzkové náklady vášho systému stlačeného vzduchu.

• Zvýšte účinnosť prevádzky – naše skúsenosti v oblasti údržby vám uľahčia správu zdrojov.

• Vysoká miera prevádzkyschopnosti a výkonu – špecializovaný servis zaistí prevádzkyschopnosť
vybavenia a ochráni vaše investície.

Znížte celkové náklady na vlastníctvo a profitujte z
optimálneho výkonu

Originálne náhradné diely navrhnuté a vyrobené podľa presných

špecifikácií vášho kompresora. Dodávame presne tam, kde ich

potrebujete, vtedy, keď ich potrebujete.

• Všetky náhradné diely, jeden balík – vždy majte potrebný
náhradný diel na váš servisný zásah poruke

• Šetrite peniaze – kompletná servisná súprava stojí menej ako
súhrn jednotlivých komponentov, keby boli objednané
samostatne

• Menej administratívy – každá servisná súprava má jedno číslo
dielu, čo vám umožňuje vytvoriť jednoduchú objednávku, ktorá sa
ľahko sleduje.

Náhradné diely kompresora sú vždy k
dispozícií: náš plán dielov

Maximalizuje svoje zdroje
pomocou servisného plánu
Správna starostlivosť o váš kompresor pomáha znížiť prevádzkové náklady a minimalizuje riziko neplánovaných porúch

alebo odstávok výroby. Spoločnosť Atlas Copco ponúka kontroly energetickej účinnosti, servis, opravy, náhradné diely a

plány údržby pre všetky kompresory.

Zverte servis našim odborníkom a zabezpečte, aby vaše podnikanie aj naďalej efektívne fungovalo. Naše plány zahŕňajú

opravy, preventívnu údržbu, náhradné diely a iné položky.
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Vyhnite sa finančným prekvapeniam. Naše servisné služby majú

pevnú cenu a stavajú na odborných znalostiach technikov

vyškolených v našich závodoch v kombinácii s kvalitou originálnych

dielov kompresora.

• Tie najlepšie diely kompresorov – bezkonkurenčná kvalita našich
originálnych dielov zaisťuje optimálnu prevádzkyschopnosť,
spotrebu energie a spoľahlivosť

• Odborný plán údržby – spoľahnite sa na odborné znalosti
technikov spoločnosti Atlas Copco vyškolených v našich
závodoch.

• Prehľadné a jednoduché – služby prispôsobené potrebám vašej
inštalácie, podmienkam prevádzky a plánu výroby; každý servis
s pevnou cenou má jasný rozsah a cenu.

Servisné služby s pevnou cenou:
najlepšie diely a údržba kompresora

Spoľahnite sa na vyškolených technikov spoločnosti Atlas Copco a

bezkonkurenčnú kvalitu našich originálnych dielov.

• Servisné hlásenia – pomôžeme vám dosiahnuť maximálnu
energetickú účinnosť vďaka aktuálnym informáciám o stave
vášho systému.

• Zabráňte poruchám – ak si naši technici všimnú ďalší rozvíjajúci
sa problém, navrhnú vám riešenie.

• Systém tiesňového volania najvyššej priority – v prípade potreby
naliehavej opravy získate prioritnú pomoc.

Plán preventívnej údržby pre
optimálnu prevádzkyschopnosť
kompresora

Postaráme sa o celkovú údržbu kompresorov, modernizáciu, opravy

a dokonca aj o odstraňovanie porúch za „all-inclusive“ cenu.

• Kompletná starostlivosť o kompresory – včasná údržba
odbornými servisnými technikmi, originálne diely, aktívne
vylepšenia a generálne opravy kompresorov.

• Úplné krytie rizík – to znamená, že sa bez ďalších poplatkov
postaráme o všetky opravy kompresora aj o odstránenie porúch.

• Maximálna účinnosť – montážou najnovších komponentov
pohonného systému sa zaisťuje vysoký štandard účinnosti
a spoľahlivosti kompresora.

Komplexná starostlivosť o kompresor
s naším plánom úplnej zodpovednosti

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



Technické špecifikácie 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 špecifikácie 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



Technické špecifikácie 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 špecifikácie 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



Technické špecifikácie 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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ZODPOVEDNÍ ZA TRVALE UDRŽATEĽNÚ
PRODUKTIVITU

Stojíme si za našimi povinnosťami voči zákazníkom, životnému

prostrediu a ľuďom okolo nás. Vďaka nám výkon obstojí v skúške

času. Toto nazývame trvale udržateľnou produktivitou.

www.atlascopco.com

2935 0706 01 © 2018, Atlas Copco Airpower NV, Belgicko. Všetky práva vyhradené. Konštrukčné návrhy a technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

Pred použitím si prečítajte všetky bezpečnostné opatrenia uvedené v tomto návode.

24


