
Düşük basınçlı yağsız
vidalı kompresörler
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En düşük işletme
maliyetiyle
dayanıklılık ve
performans sağlar
Çoğu üretim sürecinde olduğu gibi düşük basınçlı hava, üretimin

devam etmesi açısından son derece önemlidir. Atlas Copco'nun YENİ

düşük basınçlı kompresörleri, dayanıklılık ve performans sunmanın yanı

sıra çok çeşitli endüstriyel pnömatik taşıma uygulamaları için %100

onaylı yağsız hava sağlar.
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Hava kaynağında yağ ile kirlenme, neredeyse tüm uygulamalarda

ciddi verimlilik sorunlarına yol açar ve maliyetleri artırır. Yağsız hava

kompresörleri ile ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) sertifikasını alan ilk

üretici olan Atlas Copco, hava kalitesinde standardı belirledi. Kritik

uygulamaların korunmasının yanı sıra günden güne artan kalite

gereksinimlerine odaklanan Atlas Copco, TÜV onaylı %100 yağsız

hava sağlar.

Özellikle zorlu ve tozlu ortamlarda sürecin devamlılığını sağlamak

için güvenilir bir basınçlı hava kaynağı çok önemlidir. Tüm

kompresörler ISO9001 sertifikasyonuna uyumlu olarak tasarlanır,

üretilir ve test edilir. En yeni vida elementi tasarımı, sağlam dişli

kutusu ve tamamen kapalı IP55 motor, en tozlu, en sıcak ve en

nemli ortamlarda bile sürekli çalışma ve üstün güvenilirlik için

üretilmiştir.

İhtiyacınızı karşılayan kompresörü temin edebiliriz. Kendi yolverme

mekanizmanız olmasını mı istiyorsunuz? Sorun değil. Kullanıma

hazır bir makine mi istiyorsunuz? Elbette. Tüm bu seçenekler

standart olarak sunulur. Mevcut basınçlı hava sisteminize veya

yeni sistemlere kolayca entegre edilecek şekilde tasarlanmış ve

üretilmiştir.

Atlas Copco yetkin, çalışkan ve verimli servis organizasyonuna

yaptığı sürekli yatırımlarla üretkenliği en üst seviyeye çıkarır ve

müşteriye parasının karşılığını en iyi şekilde verir. 170'den fazla

ülkede faaliyet gösteren Atlas Copco, etkileşim ve katılım

aracılığıyla profesyonel ve zamanında servis sunar. 7/24 yardıma

hazır olan özel teknisyenler üretimin sürekliliğini garanti eder.

İtibarınızı ve üretiminizi korur

Kesintisiz çalışma sağlar

Kurulumu kolaydır ve çok yönlülük
sunar

İçiniz rahat olur
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Pazarlar
Eksiksiz ürün güvenliği sağlamak amacıyla üretilen ZE 3S kompresörler tüm uygulamalarınızda yıllar boyunca sürecek

devamlı, son derece güvenilir, enerji tasarruflu ve %100 yağsız hava kaynağını garanti eder.

• Kompresörün kullanım ömrü maliyetinin en fazla
%80'ine karşılık gelen en düşük enerji maliyeti.

• Yenilikçi tek aşamalı vidalı kompresör teknolojisi
sayesinde minimum arıza süresi ve minimum bakım
maliyeti.

Pnömatik taşıma - yoğun faz

• Kamyona monte blower'a göre daha yüksek boşta
çalışma kapasitesine sahip saha kompresörü

• Düşük gürültü emisyonu

• Ürünün kirlenme riski yoktur

• Kamyona bağlı boşa alan sistemlere göre daha hızlı
boşa alma ve kolay bağlantı

Toplu taşıma
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• Kalıbın soğuması için daha yüksek basınç oranı

• %100 Class 0 sertifikalı yağsız hava ile en yüksek hava
kalitesi

• Sürekli çalışma için gereken düşük enerji tüketimi

Cam

• Kompresörün kullanım ömrü maliyetinin en fazla
%80'ine karşılık gelen en düşük enerji maliyeti

• Güvenilirliği kanıtlanmış tasarımı sayesinde 7/24
kesintisiz kirlilik kontrolü

Baca gazlarını kükürtten
arındırma
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Nihai ürün ve üretim süreci açısından hava kalitesinin çok önemli

olduğu tüm sektörlerde yağsız hava kullanılır. Bu uygulamalar

arasında yiyecek ve içecek işleme, ilaç üretimi ve ambalajlama,

kimyasal ve petrokimyasal işleme, yarı iletken ve elektronik parça

üretimi, tıp sektörü, otomotiv boyası püskürtme, dokuma kumaş

üretimi ve daha birçok uygulama yer alır. Bu kritik ortamlarda yağ

nedeniyle en ufak bir kirlenme, yüksek maliyetli üretim kesintilerine

yol açıp ürünlerin bozulmasına neden olabilir.

Class 0: Yağsız hava

Class 0: Sektör standardı
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Son altmış yıldır yağsız hava teknolojisinin geliştirilmesinde öncü rol

oynayan Atlas Copco, %100 saf, temiz hava sağlayan hava

kompresörü ve blower serisini geliştirmiştir. CLASS 0 ürünlerimizde

sıkıştırma işlemi sırasında yağ eklenmez ve bu sayede atmosferde

yağ zerrecikleri olmadığı sürece sizin için %100 saf ve temiz hava

temin edilir. Sürekli araştırma ve geliştirme sayesinde yeni bir

kilometre taşına ulaşan Atlas Copco, ISO 8573-1 CLASS 0

sertifikasyonuyla ödüllendirilen ilk üretici olarak hava kalitesinde

standardı belirlemiştir.

Yağsız hava teknolojisinde ilk

Müşterilerin tüm ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen sektör lideri

Atlas Copco, bu amaçla TÜV enstitüsünden yağsız kompresör ve

blower serisine tip testi uygulanmasını istedi. Tüm olası yağ formları

en katı test yöntemleri kullanılarak farklı sıcaklıklarda ve basınçlarda

ölçüldü. TÜV, çıkan basınçlı havada hiçbir yağ izi bulamadı. Böylece

Atlas Copco, CLASS 0 sertifikasyonunu alan ilk kompresör ve

blower üreticisi olmakla birlikte, ISO 8573-1 CLASS 0 teknik

özelliklerini de aşmayı başardı.

Tüm riskleri ortadan kaldırır
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Güvenilir ve dayanıklı

• Emiş filtresi, gürültü seviyesini düşürmek ve sıkıştırma
aşamasını korumak için bir susturucuyla birleştirilmiştir.

• Kontrol panelinde kullanışlı basınç kaybı göstergesi.

• Uzun kullanım ömrü sayesinde daha uzun servis aralıkları.

• Soğutucu kaplamalar rotor açıklıklarının her zaman en az
seviyede tutulmasını sağlayarak güvenilirliği ve verimliliği artırır

• Verimli şaft yalıtımı yağ kaçağı riskini ortadan kaldırır, aşınmayı
azaltır ve %100 yağsız havayı garanti eder

• Yüksek performanslı kaplamalı vida rotorları daha yüksek
verimlilik, daha uzun ömür ve korozyona karşı koruma sağlar

• Minimum seviyede aktarım kaybı, gürültü ve titreşim seviyesi

• Ana tahrik sistemindeki AGMA Q13/DIN Class 5 dişliler
sayesinde daha uzun element ömrü

• Doğrudan dişli kutusundan güç alır

• Yağ enjeksiyonu nozulları, tüm rulmanlara ve dişlilere en uygun
miktarda ve sıcaklıkta filtrelenmiş yağ püskürtür

• Tahliye titreşim azaltıcı hava debisindeki dinamik titreşim
seviyelerini en aza indirir

1. Proses hava filtresi

2. En iyi Atlas Copco yağsız vida
elementine sahiptir

3. Yüksek hassasiyetli dişli kutusu
tahrik sistemi

4. Entegre yağ pompası

5. Susturucu
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• Toza ve neme karşı IP55 TEFC koruma

• IE3/NEMA Premium'a uygun yüksek verimli motorlar

• Kuru motor kaplini yağlama gerektirmez ve servis ihtiyacını
ortadan kaldırır

• Geniş çalışma sıcaklığı aralığında en uygun soğutma

• Zorlu ortamlarda kolay ve hızlı temizlik imkanı

• Dahili YD yolverme mekanizması ve çeşitli seçenekler ile
sunulur

• Kompresör için tek bir entegre kontrol sistemi

• Proaktif servis göstergeleri, alarmlar ve acil durdurma işlevleri
ile genel sistem performansı durumu

• Profibus, Modbus ve TCP/IP ile uzaktan kumanda ve izleme
mümkündür

• Enerji tasarrufu sağlayan çeşitli dahili algoritmalar

• Birden fazla dil desteği

• Minimum basınç kaybı ve yüksek ses sönümleme özellikli giriş
bölmesi susturucusu

• Sızdırmaz kanopi panelleri ve kapılar

6. Yüksek verimli, tamamen kapalı
motor

7. Yağ soğutucu

8. Elektrik panosu

9. Gelişmiş Elektronikon® kontrol
ünitesi

10. Sessiz kanopi
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Kurulum esnekliği

Prosesinizin istediğiniz bölümüne uyacak

şekilde tasarlanmış olan ZE 3

kompresörümüzü kurmak ve

çalıştırmaktan gerçekten memnun

kalacaksınız.

Kurulum esnekliği

Eski makinelerin değişimindeki zorlukları

unutun. Eski teknolojiyi yeni teknolojiye ve

en küçük boyutlara sahip makinelerimiz ile

değiştirerek hayatınızı kolaylaştırıyoruz.

Yeni sistemleri çok küçük boyutlar ile

kurarak yerden ve dolayısıyla yatırım

maliyetinden tasarruf edeceksiniz.

Debi ve basınç
aralığındaki en küçük
boyut Özel bir kompresör odasına ihtiyaç yoktur

ve aşırı uzun borular gerekmez... ZE 3

kompresörü cıvatalı dış mekan kitini

kullanarak istediğiniz yere kurabilirsiniz.

Dış mekanda çalışma
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Atlas Copco'nun VSD teknolojisi, motor hızını otomatik olarak

ayarlayarak hava talebini yakından takip eder ve bu sayede %35'e

varan oranlarda enerji tasarrufu sağlar. Kompresörün kullanım ömrü

maliyeti ortalama %22'ye kadar azaltılabilir. Ayrıca VSD sayesinde

sistem basıncının azaltılması, üretiminizin genelinde enerji

kullanımını en aza indirir.

Entegre Atlas Copco VSD teknolojisini benzersiz kılan nedir?

• Elektronikon® hem kompresörü hem de entegre konvertörü
kontrol ederek parametreler dahilinde maksimum makine
güvenliği sağlar.

• VSD ile sağlanan esnek basınç seçim aralığı, elektrik maliyetlerini
azaltır.

• Özel konvertör ve motor tasarımı (korumalı rulmanlarla) tüm hız
aralığında en yüksek verimliliği sağlar.

• Motor ve kompresörün soğutma ihtiyacı göz önünde
bulundurularak özellikle düşük çalışma hızları için tasarlanmış
elektrik motoru.

• Tüm Atlas Copco VSD kompresörlerin EMC testleri yapılmış ve
onaylanmıştır. Kompresörün çalışması dış kaynakları etkilemediği
gibi, dış kaynaklar da kompresörün çalışmasını etkilemez.

• Mekanik iyileştirmeler, tüm bileşenlerin kompresörün hız aralığı
boyunca kritik titreşim seviyelerinin altında çalışmasını sağlar.

• Panoya yerleştirilmiş yüksek verimli frekans dönüştürücü 50°C/
122°F'ye varan yüksek ortam sıcaklıklarında dengeli çalışma
sağlar

• Enerji tasarrufunu ve dengeli net basıncı tehlikeye atabilecek
hiçbir \"hız aralığı\" yoktur. Kompresörün kısma aralığı %70-75'e
çıkarılmıştır.

• Net basınç bandı yaklaşık 0,10 bar, 1,5 psi aralığında tutulur.

%35'e kadar enerji tasarrufu

VSD: Enerji maliyetlerinizi azaltır
Kompresörün ömrü boyunca ortaya çıkan maliyetin %80'den fazlasını kompresörün tükettiği enerji oluşturur. Ayrıca

basınçlı hava üretimi, tesisin toplam elektrik faturasının %40'ından daha yüksek bir orana karşılık gelebilir. Atlas Copco,

enerji maliyetlerinizi azaltmak için basınçlı hava sektörüne yönelik Değişken Hızlı Ünite (VSD) teknolojisini geliştirdi. VSD,

gelecek nesiller için çevreyi korurken ciddi miktarda enerji tasarrufu sağlar. Atlas Copco, bu teknolojiye sürekli yatırım

yaparak piyasadaki en gelişmiş entegre VSD'li kompresörleri sunar.
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• Gürültü giderici bölme sistemli hava girişi.

• Hava, vidalı yağsız kompresör elementine girmeden önce
filtrelenir.

• Yağsız vida elementinde dahili sıkıştırma gerçekleşir.

• Tahliye susturucusu, basınç şoku seviyelerini en alt seviyeye
düşürür.

• Emniyet valfi üniteyi aşırı basınca karşı korur.

• Çek valf, basınç tesisatında ters yöne akışa karşı korur.

• Sisteme hava dağıtımı gerçekleşir.

Proses akışı

ZE 3S akış şemaları
Proses akışı, yağ akışı ve soğutma akışı - adım adım.
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• Dişli kutusuna bağlı ve doğrudan tahrik edilen entegre yağ
pompası.

• Karterden yağ emme, dişli kutusuna entegre.

• Baypas valfi, rulman ve dişli soğutma ile yağlama için gereken
yağ akışı oranına tam olarak karar verir.

• Ardından yağ ilk olarak yağ soğutucusundan geçirilir.

• Filtrelenen soğuk yağ; vidalı yağsız kompresör elementi, dişli
kutusu ve elementin soğutucu kaplaması içindeki tüm rulman ve/
veya dişliler için ayrı olarak ayarlanmış yağ nozullarına dağıtılır.

• Dahili tahliyeler karterdeki (dişli kutusunda) tüm yağı geri kazanır.

Yağ akışı

• Tek soğutma fanı, temiz havayı ünitenin arka tarafından çeker.

• Bu taze hava, yağın ısısını alarak yağ soğutucusundan itilir.

• Aynı anda, motor soğutma fanı da ünitenin arka tarafından temiz
hava çeker. Motor fan kapağı, havanın motor soğutma
kanatçıklarının üzerinden geçmesini sağlar.

• Pano, atmosferden çekilen ve ön kapıdaki filtrelerden geçen
temiz havayla soğutulur.

• Pano fanları, kanopideki sıcak havayı kabinin dışına iter.

• Sıcak kanopi havası (yağ soğutma ısısı, motor soğutma ısısı ve
pano ısısı) kanopiden tepe ızgarası aracılığıyla çıkabilir. Gürültü
giderici bölme takılıdır.

Soğutma akışı
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Elektronikon® kontrol ünitesi, kompresörlerinizin ve hava şartlandırma ekipmanlarınızın değişken koşullar

altındaki performansını maksimum düzeye çıkaracak şekilde özel olarak tasarlanmıştır. Çözümlerimiz daha

yüksek enerji verimliliği, daha az enerji tüketimi, daha kısa bakım süresi ve daha az stres gibi önemli

avantajlarla hem sizin hem de hava sisteminizin daha az strese maruz kalmasını sağlar.

Elektronikon® MK5 Touch

Tam renkli dokunmatik ekran, ekipmanın çalışma koşulları hakkında

size kolay ve anlaşılır bilgiler sağlar.

• Anlaşılır simgeler ve sezgisel gezinme işlevleri, tüm önemli
ayarlara ve verilere hızlı bir şekilde erişebilmenizi sağlar.

• Ekipmanın çalışma koşulları ve bakım durumu izlenerek
gerektiğinde size bilgi verilir.

• Ekipman, basınçlı hava ihtiyaçlarınıza uygun olarak güvenilir bir
şekilde çalıştırılır.

• Kullanımı kolay entegre web sayfası dahil olmak üzere dahili
uzaktan kumanda ve bildirim işlevleri standart olarak sunulur.

• Entegre SMARTLINK

• Kullanımı kolay entegre web sayfası dahil olmak üzere dahili
uzaktan kumanda ve bildirim işlevleri standart olarak sunulur.

• Karaktere dayanan diller dahil 31 farklı dil seçeneği.

Akıllı teknoloji

Elektronikon® kontrol ünitesi ve SMARTLINK hizmeti ile

makinelerinizi Ethernet üzerinden izleyin. Uyarı göstergeleri,

kompresör durdurma, sensörlü trend belirleme ve bakım

planlaması, izleme özellikleri arasındadır.

Çevrimiçi ve mobil izleme

İzleme ve kontrol
Minimum tüketimle en yüksek verimi elde etme.
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Birçok üretim prosesinde değişken talep seviyeleri oluşur ve bu durum tüketimin düşük olduğu sürelerde

enerji israfına neden olabilir. Enerji kullanımını optimize etmek ve tüketimin düşük olduğu sürelerde

maliyetleri azaltmak için Elektronikon® kontrol ünitesini kullanarak iki farklı ayar noktası arasında manuel ya

da otomatik olarak geçiş sağlayabilirsiniz. Ayrıca, gelişmiş algoritma tahrik motorunu yalnızca gerekli

olduğunda çalıştırır. Tahrik motorunun çalışma süresi en aza indirilip istenen ayar noktası korunduğu için

enerji tüketimi minimum seviyede tutulur.

İki ayrı ayar noktası ve otomatik durdurma

SMARTLINK ile basınçlı hava sisteminizi izleyin

Her zaman basınçlı hava ekipmanlarınızın durumu bilmek, optimum verimlilik ve maksimum kullanılabilirlik

için en güvenli yoldur.

Enerji verimliliğini artırın

Kompresör odanızın enerji verimliliği hakkında sisteminize özel raporlar.

Çalışma süresini artırın

Tüm parçalar zamanında değiştirilir ve maksimum çalışma süresi garantilenir.

Tasarruf edin

Erken uyarılar arızaları ve üretim kaybını önler.

SMARTLINK
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SMARTLINK Service

Fareyle tıklandığında çevrimiçi hizmet günlüğü açılır. Parçalar ve ek hizmet için hızlı ve kolay şekilde fiyat

teklifleri alın.

SMARTLINK Uptime

SMARTLINK Uptime, ilgilenmeniz gereken bir uyarı olduğunda size bir e-posta veya metin mesajı

gönderir.

SMARTLINK Energy

SMARTLINK Energy, ISO 50001'e uygun olarak kompresör odanızın enerji verimliliği hakkında sisteminize

özel raporlar sunar.

Basınçlı hava yönetimi doğrultusunda gelişim
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• Maliyet tasarrufu yapın - Uygun bakım, kompresör sisteminizin çalışma maliyetini azaltacaktır.

• Çalışma verimliliğini artırın - Bakım uzmanlığımız, kaynak yönetimi söz konusu olduğunda hayatınızı
kolaylaştırır.

• Yüksek çalışma süresi ve performans - Uzman servisimiz, ekipmanınızın çalışmaya devam etmesini
sağlar ve yatırımınızı korur.

Toplam sahip olma maliyetinizi azaltın ve optimum
performanstan yararlanın

Kompresörünüzün teknik özelliklerine tam olarak uyacak şekilde

tasarlanan, üretilen ve ihtiyacınız olduğu zaman ihtiyacınız olduğu

yerde sunulan Orijinal Yedek Parçalar.

• Tüm parçalar tek pakette - Servis müdahaleniz için ihtiyacınız olan
parçayı her zaman elinizin altında bulundurun.

• Tasarruf edin - Servis Kiti, ayrı olarak sipariş edilirse bileşenlerinin
toplamından daha düşük maliyetli olur

• Daha az idari yük - Her Servis Kiti tek bir parça numarasına
sahiptir. Böylece kolayca takip edilebilecek tek bir satın alma
siparişi oluşturabilirsiniz.

Kompresör parçaları kapınızda: Yedek
Parça Planımız

Servis Planı ile kaynaklarınızı
artırın
Hava kompresörünüzün bakımını doğru şekilde yapmak işletme maliyetlerinizi düşürür ve planlanmamış arıza veya üretimi

durdurma riskini en aza indirir. Atlas Copco tüm hava kompresörleri için enerji verimi kontrolleri, servis, onarım, yedek

parça ve bakım planları sunar.

Servis işlemlerinizi uzmanlarımıza bırakın ve işinizin yüksek verimle çalışmasını garanti edin. Planlarımız onarım, önleyici

bakım, yedek parça ve daha fazlasını kapsamaktadır.
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Mali sürprizlerden kaçının. Sabit Fiyatlı Servislerimiz, fabrikada

eğitim almış teknisyenlerin uzmanlığını orijinal kompresör yedek

parçalarımızın kalitesiyle bir araya getirir.

• En iyi kompresör yedek parçaları - Orijinal yedek parçalarımızın
rakipsiz kalitesi, optimum çalışma süresi, enerji tüketimi ve
güvenilirlik sağlar.

• Uzman bakım planı - Fabrikada eğitim almış Atlas Copco
teknisyenlerinin uzmanlığına güvenin.

• Açık ve kolay - Kurulumunuza, tesis koşullarınıza ve üretim
planınıza göre oluşturulmuş her Sabit Fiyatlı Servisin açık bir
kapsamı ve fiyatı vardır.

Sabit Fiyatlı Hizmetler: en iyi
kompresör parçaları ve bakım

Eğitimli Atlas Copco teknisyenlerine ve orijinal parçalarımızın

rakipsiz kalitesine güvenin.

• Servis raporları - Sisteminizin durumu hakkında sizi bilgilendirerek
maksimum enerji verimliliğini elde etmenize yardımcı oluruz.

• Arızaları önleyin - Teknisyenlerimiz başka bir geliştirme sorunuyla
karşılaşırsa bir çözüm önerir.

• En yüksek öncelikli acil durum çağrı sistemi - Acil bir onarım
gerekirse öncelikli destek alırsınız.

Kompresörün en iyi şekilde çalışması
için Önleyici Bakım Planı

Her şeyin dahil olduğu bir fiyat ile tüm kompresör bakım,

yükseltme, onarım ve hatta arıza işlemlerini gerçekleştiririz.

• Eksiksiz kompresör bakımı - Uzman teknisyenlerle zamanında
bakım, orijinal yedek parçalar, proaktif yükseltmeler ve kompresör
revizyonları.

• Eksiksiz risk kapsamı - Bu, ekstra ücret almadan tüm kompresör
onarım ve hatta arıza işlerinizi gerçekleştirdiğimiz anlamına gelir.

• En yüksek verimlilik - En yeni tahrik hattı parçalarını takmanız,
yüksek kompresör verimliliği ve güvenilirliği sağlar.

Toplam Sorumluluk Planımız ile
eksiksiz kompresör bakımı

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



Teknik özellikler 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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Teknik özellikler 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

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



Tedarik Kapsamı
ZE 3

Hava devresi

Hava emiş filtresi

Soğutucu kaplamalı vida elementi

Çek valf

Tahliye titreşim azaltıcı

Çıkış havası flanşı DN125 DIN ve ANSI

Yağ devresi

Yağ dolu halde temin edilir

Boruları tamamen önceden hazırlanmış yağ devresi

Entegre yağ pompası

Yağ soğutucu

Yağ filtresi

Dahili yağ havalandırma sistemi

Motor IE3/NEMA3 endüksiyon motoru, TEFC IP55

Yolverme mekanizması dahil değildir

SMARTLINK işlevli Elektronikon® Touch kontrol ünitesi

Sensörler hava ve yağ basıncı ve sıcaklığı

Pano LAN veya İnternet üzerinden kontrol/izleme

Gövde

Ses yalıtımlı kanopi

Forklift/transpalet yuvalı kasa

Mekanik onayı ASME veya CE onayı



Seçenekler
ZE 3

Opsiyonlar

Blow-down valfi

VSD özellikli motor

YD yolverme mekanizması

Test sertifikası

Gözetimli test

Ahşap kasa paketlemesi

Tam opsiyonlu motor (kondens engelleyici ısıtıcılar ve PT1000'ler)

Büyük boyutlu motor

Motorsuz

Dış mekan kanopisi

Ayrı hava girişi

Ağır hizmet tipi emiş filtresi

SPM izleme

Kışa hazırlama



Notlar
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SÜRDÜRÜLEBILIR VERIMLILIKTE KARARLIYIZ

Müşterilerimize, çevreye ve çevremizdeki insanlara karşı olan
sorumluluklarımıza bağlıyız.
Performansımız zaman içerisinde kendini kanıtlıyor.
Biz buna Sürdürülebilir Verimlilik diyoruz.

www.atlascopco.com
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