
ZE/ZA 2-6 [1 a 4 bar(e)/14.5-58 psig] (30-522 kW/40-700 hp)

COMPRESSORES 
DE AR DE BAIXA 
PRESSÃO E 
ISENTOS DE ÓLEO 



PRODUTIVIDADE 
CONTÍNUA COM O 
MAIS BAIXO CUSTO 
OPERACIONAL
Como uma questão fundamental de muitos 
processos de produção, o ar comprimido de baixa 
pressão é essencial para manter a continuidade 
da produção. A Atlas Copco oferece uma linha 
completa de soluções em ar de baixa pressão 
e isento de óleo, aliando alta confiabilidade e 
eficiência no consumo de energia, fornecendo ar 
isento de óleo, com certificação total, para uma 
ampla gama de aplicações industriais.



Mantendo seu processo em 
plena atividade
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.  
Todos os compressores ZE/ZA são projetados, fabricados e 
testados para estar em conformidade com os parâmetros da 
ISO  9001. O motor IP55 totalmente fechado foi criado para 
assegurar operação contínua e confiabilidade excepcional em 
ambientes úmidos e com grande concentração de poeira. 

Reduzindo os custos de energia
Os custos de energia podem ser responsáveis por 80% dos 
Custos do Ciclo de Vida de um compressor. A geração de ar 
comprimido pode ser responsável por mais de 40% dos custos 
totais com eletricidade em uma planta.  
Em total conformidade com as normas da ISO 14001, a linha de 
compressores ZE/ZA ajuda a reduzir os custos: o motor de alta 
eficiência IE3/Nema e o elemento de compressão, com rotor 
revestido com Teflon e galeria de resfriamento, fornecem maior 
volume de ar com baixo consumo de energia. A tecnologia VSD 
(Variable Speed Drive, Acionamento de Velocidade Variável) 
proporciona uma economia de energia aproximadamente 35% 
maior por meio do ajuste automático do fluxo do compressor à 
demanda de ar necessária. 

Protegendo a sua produção e reputação 
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 
novo 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 TÜV. 

Fácil instalação
Fornecidos já prontos para uso, os compressores ZE/ZA vêm na 
forma de um conjunto unificado, incluindo um eficiente 
controlador e um resfriador posterior integrado. O escopo 
completo de suprimento elimina a necessidade de itens extras e 
reduz a instalação ao mínimo necessário, economizando tempo e 
dinheiro. Desenvolvidos para facilitar a integração à sua rede de 
ar comprimido existente, os compressores ZE/ZA estão prontos 
para funcionar. 



UM CONJUNTO COMPLETO PARA TODAS AS 
SUAS APLICAÇÕES 
Construídos para garantir a completa segurança do produto, os compressores ZE/ZA 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.

Transporte pneumático - Fase densa
• Menor consumo de energia, representando até 80% do custo do 

ciclo de vida útil do compressor.

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

Sopro de vidro
• Relação de pressão mais alta para resfriamento de moldes em até 

4 bar(e)/58 psig.

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

• Baixo consumo de energia exigido para operação contínua.

Fermentação
• Menor consumo de energia, representando até 80% do custo do 

ciclo de vida útil do compressor.

• Tempo de paralisação e custo de manutenção mais baixos graças 
à inovadora tecnologia do compressor de parafuso.

• Ampla faixa de operação e grande variação de vazão e pressão.

Mineração
• Aumento da eficiência e produtividade com baixo 

impacto ambiental.

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



CLASSE 0: O PADRÃO 
DA INDÚSTRIA 
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 qualidade dos produtos. 

A primeira em tecnologia de ar isento 
de óleo 
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. 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.

Eliminando qualquer risco
Como líder na indústria e comprometida em atender às necessidades 
dos clientes mais exigentes, a Atlas Copco solicitou ao instituto TÜV 
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.

CLASSE Concentração total de óleo  
(aerosol, líquido e vapor) mg/m3

0
Conforme especificado pelo usuário 

do equipamento ou fornecedor e mais 
rigoroso do que a classe 1

1 < 0,01

2 < 0,1

3 < 1

4 < 5

Classes atuais da ISO 8573-1 (2010) (as cinco principais classes e a respectiva 
concentração máxima em quantidade total de óleo).



ZE/ZA 2: CONFIABILIDADE E ROBUSTEZ 
COM UM BAIXO CUSTO OPERACIONAL

Bomba de óleo 
• Bomba de óleo montada no eixo 

de transmissão para reduzir o 
número de motores auxiliares. 

• Lubrificação confiável em uma 
ampla linha operacional. 

Sistema de acionamento de 
alta precisão 
• Níveis de perdas, ruídos e vibração de 

transmissões minimizados.

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

Rotores revestidos 
• O revestimento de Teflon exclusivo 

resulta em maior eficiência, durabilidade 
e proteção contra corrosão.

• Resistência a altas temperaturas que 
permite pressões operacionais de até  
4 bar(e)/58 psig.

• Os rotores em aço carbono são 
sincronizados por engrenagens em liga 
de níquel.

Painel elétrico 
• A classificação-padrão da proteção da corrente de 

curto-circuito de cubículos elétricos: 50 kA (IEC) e 65 Ka 
(CSA/UL). 

• Velocidade fixa e acionamento de velocidade variável.



SOLUÇÕES PRÉ DESENVOLVIDAS PARA 
TODAS AS SUAS NECESSIDADES
A fim de fornecer aos clientes uma oferta mais flexível para as necessidades fora da configuração do 
produto padrão, são definidas soluções padrões de opcionais. 

A Atlas Copco reconhece a necessidade de combinar as vantagens de compressores produzidos em 
série com os requisitos típicos de aplicações para este tipo de equipamento. As especificações para 
compressores de baixa pressão frequentemente exigem instalação ao tempo, em locais remotos, muitas 
vezes expostas a condições de serviço pesado. A Atlas Copco oferece kits pré-criados para simplificar o 
processo de vendas. 

Os pedidos especiais de OEMs (Original Equipment 
Manufacturers, Fabricantes de Equipamentos 

Originais) de documentação detalhada e certificações 
de materiais são fornecidos por meio de uma rotina de 

pedidos simplificada. 

Os desvios na seleção do motor padrão (fabricante 
diferente, motor maior ou opcionais no motor) e os 
testes autenticados pelo cliente são outros serviços 
apoiados pela organização competente por trás de 

soluções pré-criadas. 



ZE/ZA 3-4: A ESCOLHA PREFERIDA PARA OBTER 
TOTAL CONFIABILIDADE E EFICIÊNCIA

Moderno elemento compressor 
de parafuso
• 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. 

Entrada e saída de ar 
• Entradas de ar e saídas de ar de 

refrigeração são fornecidas com as 
posições de montagem para permitir 
o fácil deslocamento do ar. 

• Todas as entradas de ar são fornecidas 
com alguma defletores internos para 
reduzir o nível de ruído.

• Fluxos de ar de refrigeração são 
internamente separados para evitar 
a recirculação. 

VSD integrado (opcional)
• Painel elétrico com inversor de frequência 

totalmente integrado e painel de controle: 
sem necessidade de engenharia e 
instalação adicionais. 

• Componentes eletrônicos selecionados para 
atingir a máxima ajustadas para atingir a 
máxima eficiência.

• Sem necessidade de descarga de ar 
comprimido para a atmosfera no fluxo de ar 
parcial (Blow-off).

• Seleção de componentes otimizados.

• Custo de instalação reduzido.

• Sem interferências.

• Conformidade testada e certificada pela EMC.



Resfriador posterior a ar integrado*
• O resfriamento de alta eficiência reduz o consumo de 

energia, e disponibiliza o ar com menor umidade. 

• Motores do ventilador de velocidade variável para 
controle de temperatura constante, economia de energia 
e redução de ruídos (ZE 3-4).

• Combinação de pré resfriador em aço inoxidável e 
resfriador posterior de alumínio para lidar com estresse 
da alta temperatura é a garantia de prolongar a vida útil. 

• Maior facilidade de utilização e redução de custos graças 
à facilidade de instalação e de acesso para limpeza.

* Opção.

Motor totalmente fechado
• Proteção IP55 TFVE - contra pó e umidade.

• Motores de alta eficiência de acordo com IE3 
(igual ao NEMA Premium).

• O acoplamento do motor seco não requer 
lubrificação, eliminando serviços específicos 
de manutenção.

Filtro de ar 
• Filtros de qualidade de entrada de ar fornecem alta 

classe de filtração, confiabilidade do processo e 
eficiência de energia. 

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



ZE/ZA 5-6: FORTE DESEMPENHO COM ALTA 
QUALIDADE E LONGA DURABILIDADE

Isolamento acústico
• Redução de ruído altamente eficiente com 

reflexão sonora em chapa de metal e absorção de 
ruídos pela espuma silenciosa. 

• Redução do custo de instalação para atenuação 
de ruído da sala do compressor. 

• Portas que possibilitam o acesso fácil e rápido a 
todos os componentes. 

Regulagem de carga/descarga
• Válvula do tipo borboleta controlada sem a 

necessidade de uma alimentação de ar externa. 

• Sem compressão de ar na operação descarregada 
para reduzir o consumo de energia. 

Avançado conjunto 
de rolamentos 
• Os rolamentos adaptam-se 

facilmente a cargas variáveis, 
proporcionando maior 
flexibilidade e eficiência para que 
os processos de produção sejam 
executados normalmente. 

• Durabilidade comprovada: dois 
rolamentos axiais que limitam as 
perdas por vazamento interno, 
diminuindo ao máximo as folgas 
entre as superfícies do rotor.



Resfriador posterior refrigerando a água 
feito em aço inoxidável
• Tubos de aço inoxidável resistente à corrosão.

• Sem risco de vazamentos, graças à alta precisão da soldagem 
por robô.

• Água de resfriamento fora dos tubos guiada por defletores:

 - Baixa perda de carga.

 - Sem zonas mortas – acúmulo limitado de sujeira.

 - Sem degradação de desempenho do resfriador.

 - Fácil limpeza.

 - Intervalos de manutenção mais longos.

Cubículo 
elétrico padrão 

NEMA 4 

Unidade de controle 
avançado Elektronikon®

• Sistema de controle integrado para o compressor. 

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

• Interface do usuário multilíngue selecionável.

• Desenvolvido para fazer interface com o controlador 
central da Atlas Copco ES. 

• Controle e monitoramento remotos permitido pela 
comunicação de Profibus e Modbus.

Motores
Motores de baixa e média tensão disponíveis com 
ou sem chave de partida.



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) na 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.

O que é a tecnologia VSD?
• Em quase todo ambiente de produção, a demanda de ar varia dependendo de diferentes fatores (hora do dia, semana ou até 

mesmo mês).

• Medidas e estudos abrangentes de perfis de demanda de ar comprimido mostram que muitos sopradores têm variações substanciais 
na demanda de ar. Apenas 8% de todas as instalações têm uma demanda de ar mais estável. Testes comprovam que, mesmo nesse 
caso, os compressores VSD economizam energia.

Demanda de ar variável em 92% de todas as instalações 
Em praticamente qualquer ambiente de produção, a demanda de ar varia dependendo de diversos fatores (hora do dia, semana ou até 
mesmo o mês). Estudos e medições abrangentes sobre os perfis de demanda de ar comprimido mostram que 92% de todas as 
instalações de compressores e sopradores apresentam variações substanciais na demanda de ar. Apenas 8% de todas as instalações 
apresentam uma demanda de ar mais estável. Testes comprovam que, mesmo nesse caso, os compressores VSD economizam energia. 

Energia

Economia de energia com VSD

Investimento

Manutenção

Economia média de energia de até 35%

A tecnologia VSD da Atlas Copco acompanha de perto a demanda de ar 
com o ajuste automático da velocidade do motor. Isso gera uma grande 
economia de energia de até 35%. O Custo do ciclo de vida útil de um 
compressor pode ser reduzido em 22%, em média. Além disso, um 
sistema VSD com redução da pressão diminui drasticamente o uso de 
energia em toda a produção. 

Custo total do ciclo de vida do compressor 

• 64% de todas as instalações 

• Fábrica trabalhando 24 horas/dia: 
baixa demanda noturna e alta 
demanda diurna

• 28% de todas as instalações

• Fábrica trabalhando em 2 turnos/dia, 
sem trabalho aos finais de semana: 
demanda de ar variável e irregular

• 8% de todas as instalações

• Fábrica trabalhando em 2 turnos/dia, 
sem trabalho aos finais de semana: 
típica aplicação de velocidade 'fixa'
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UM PASSO À FRENTE NO MONITORAMENTO 
E CONTROLE
O sistema operacional Elektronikon® oferece uma ampla variedade de recursos de controle e 
monitoramento que permite aumentar a eficiência e a confiabilidade de seu compressor. Para maximizar 
a eficiência energética, o Elektronikon® controla o motor de acionamento principal e regula a pressão do 
sistema em uma faixa de pressão estreita e predefinida.

• Maior facilidade de uso: visor colorido de 5,7" com ícones claros para 
fácil leitura.

• Monitoração de condições de funcionamento e indicação gráfica do plano 
de serviço.

• Regula a pressão do sistema em uma banda de pressão estreita predefinida.

• Funções de economia de energia integradas, com dois valores de ajuste de 
pressão, para 4 programações semanais diferentes.

• Indicações abrangentes por ícones e navegação intuitiva.

• 31 idiomas diferentes (incluindo opcional de linguagens baseadas 
em caracteres).

• Teclado durável para resistir a contato intenso em ambientes rigorosos.

• Visualização do compressor baseada na Internet usando uma conexão de 
Ethernet simples.

• Funções de controle remoto e conectividade avançada.

Inteligência incorporada

Monitoramento on-line & móvel
Monitore os seus compressores pela Ethernet com 
o novo controlador Elektronikon®. Os recursos de 
monitoramento incluem indicações de advertência, 
programação de desligamento e manutenção 
do compressor.  
Um aplicativo da Atlas Copco está disponível para 
telefones e tablets com iPhone/Android. Ele permite o 
monitoramento na ponta dos dedos do seu sistema de 
ar comprimido através de sua própria rede protegida.

• Sistema de monitoramento remoto que ajuda você a otimizar o 
seu sistema de ar comprimido, economizando energia e custos.

• Ele oferece informações completas sobre sua rede de ar 
comprimido e antecipa possíveis problemas avisando você 
com antecedência.

* Entre em contato com seu representante de vendas local para obter mais informações.

SMARTLink*:  
Programa de Monitoramento de Dados



Geral

Filtro e silenciador de entrada de ar

Entrada de ar flexível 

Regulador de carga total/alívio

Silenciador do ar de saída

Juntas de expansão de descarga

Rotores revestidos

Engrenagens AGMA classe 13; DIN classe 5

Flange do ar de saída

Blow-Off integrada

Válvula de retenção 

Válvula de segurança

Circuito de óleo

Abastecido com óleo na fábrica

Circuito de óleo com tubulação completa 

Sistema de respiro de óleo integrado

Circuito 
de resfriamento

Variante resfriamento a ar ou água

Conexões de entrada e saída de ponto único

Dispositivo de contrafluxo para limpeza 
do resfriador*

Conexões
Flanges ANSI

Flanges DIN

Componentes 
elétricos

Motor TFVE IP55 resistente à água e poeira

Motor elétrico integrado

Cubículo elétrico integrado

Sistema de controle e monitoramento 
Elektronikon®

Partida integrada

PT1000 Proteção térmica (motor com ≥ 90 kW)

Termistores nos enrolamentos  
(motor com < 90 kW)

Estrutura

Isolamento acústico

Base da estrutura com encaixe 
para empilhadeiras

Aprovação mecânica
Aprovação de ASME

Aprovação da CE

Aprovação elétrica
IEC

CSA/UL

OTIMIZE O SEU SISTEMA
Com os compressores ZE/ZA, a Atlas Copco oferece um conjunto padrão unificado, integrando a mais 
recente tecnologia a um design feito para durar. Para otimizar ainda mais o desempenho dos compressores 
ZE/ZA ou simplesmente adaptá-los ao seu ambiente de produção específico, outros recursos são oferecidos.

Escopo padrão de fornecimento 

Termistores nos enrolamentos de motor

Aquecedores de anticondensação

PT1000 em enrolamentos e mancais

Sem motor

Chumbadores

Certificados de materiais

Certificado de teste ISO1217

Teste de desempenho com inspetor ISO1217

Versão para nitrogênio

Proteção contra congelamento

Inverno

Temperatura de ambiente alto

Ao ar livre

Cor especial de carenagem

Certificado de teste de rotina do motor

Conexão de aterramento

*Para obter mais detalhes, entre em contato com seu representante de vendas da Atlas Copco.

Opções

Linha de produtos
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COMPROMISSO COM A 
PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL
Nos comprometemos firmemente com nossas responsabilidades 
para com os nossos clientes, meio ambiente e pessoas ao nosso 
redor. Nosso desempenho triunfa sobre as barreiras do tempo. 
Isto é o que chamamos de Produtividade Sustentável.

www.atlascopco.com.br


