
ZE/ZA 2-6 (1-4 bar(e)/14,5-58 psig) (30-522 kW/40-700 hp)

DÜŞÜK BASINÇLI 
YAĞSIZ HAVA 
KOMPRESÖRLERI 



EN DÜŞÜK ÇALIŞMA 
MALIYETIYLE SÜREKLI 
VERIMLILIK SAĞLAR
Çoğu üretim sürecinin temel taşı olan düşük 
basınçlı hava, üretimin devam etmesi açısından son 
derece önemlidir. Atlas Copco'nun düşük basınçlı 
yağsız hava çözümleri serisi yüksek güvenilirliği ve 
enerji verimliliğini bir araya getirerek pek çok farklı 
endüstriyel uygulama için %100 onaylı yağsız hava 
kaynağı sağlar.



Kesintisiz çalışma sağlar
Özellikle zorlu ve tozlu ortamlarda sürecin devamlılığını sağlamak 
açısından güvenilir bir basınçlı hava kaynağı çok önemlidir.  
Tüm ZE/ZA modelleri ISO 9001 sertifikasyonuyla uyumlu biçimde 
tasarlanır, üretilir ve test edilir. Tamamen muhafaza içinde bulunan IP55 
motor, tozlu ve nemli ortamlarda sürekli çalışma ve olağanüstü 
güvenilirlik sağlamak için üretilmiştir. 

Enerji maliyetlerini düşürür
Enerji maliyetleri bir kompresörün kullanım ömrü maliyetlerinin %80'ine 
karşılık gelebilir. Basınçlı hava üretimi bir tesisin toplam elektrik 
maliyetlerinin %40'tan fazlasını oluşturabilir.  
ISO 14001 standartlarıyla tamamen uyumlu olan ZE/ZA serisi maliyetlerin 
azaltılmasına yardımcı olur: IE3/Nema yüksek verimli motor ile Teflon 
rotor kaplamalı ve soğutucu kaplamalı sıkıştırma elemanı en düşük enerji 
tüketimiyle en yüksek hava hacmini sağlar. Entegre Değişken Hızlı Ünite 
(VSD) teknolojisi kompresör akışını hava talebine göre otomatik olarak 
ayarlayarak yaklaşık %35 oranında ekstra enerji tasarrufu sağlar. 

İtibarınızı ve üretiminizi korur 
Hava kaynağındaki yağ kontaminasyonu hemen hemen her uygulamada 
ciddi verimlilik sorunlarına yol açar ve maliyetleri artırır. Yağsız hava 
kompresörleri ile ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) sertifikasyonunu alan ilk 
üretici olan Atlas Copco, hava kalitesinde yeni bir standart belirledi. 
Kritik uygulamaların korunmasının yanı sıra günden güne artan kalite 
gereksinimlerine odaklanan Atlas Copco TÜV onaylı %100 yağsız 
hava sağlar. 

Kolay kurulum
Kullanıma hazır olarak teslim edilen ZE/ZA kompresörler, güçlü bir 
kontrol ünitesi ve isteğe bağlı entegre son soğutucudan oluşan hepsi bir 
arada paket şeklinde gelir. Eksiksiz tedarik kapsamı ek parça ihtiyacını 
ortadan kaldırır ve kurulum maliyetini minimumda tutar, böylece 
zamandan ve paradan tasarruf etmenizi sağlar. Mevcut basınçlı hava 
sisteminize kolayca entegre olacak biçimde üretilen ZE/ZA kompresörleri 
kısa süre içinde kullanmaya başlayabilirsiniz. 



TÜM UYGULAMALARINIZ IÇIN EKSIKSIZ PAKET 
Eksiksiz ürün güvenliği sağlamak amacıyla üretilen ZE/ZA kompresörler tüm uygulamalarınızda yıllar boyunca sürecek 
devamlı, son derece güvenilir, enerji tasarruflu ve %100 yağsız hava kaynağını garanti eder.

Pnömatik taşıma – yoğun faz
• Kompresörün kullanım ömrü maliyetinin en fazla %80'ine karşılık gelen en 

düşük enerji maliyeti

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

Cam üfleme
• Kalıp soğutma için 4 bar(e)/58 psig'e kadar yüksek basınç oranı

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

• Sürekli çalışma için düşük enerji tüketimi gerekir.

Fermantasyon
• Kompresörün kullanım ömrü maliyetinin en fazla %80'ine karşılık gelen en 

düşük enerji maliyeti

• Yenilikçi vidalı kompresör teknolojisi sayesinde daha az arıza süresi ve 
düşük bakım maliyeti.

• Çok geniş akış ve basınç çalışma aralığı

Madencilik
• Daha yüksek enerji verimliliği ve üretkenliği sayesinde çevre üzerinde daha 

az etki

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



CLASS 0:  
SEKTÖR STANDARDI 
Hava kalitesinin nihai ürün ve üretim süreci açısından son 
derece 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, tekstil üretimi ve daha birçok uygulama yer 
alır. Bu kritik ortamlarda çok az yağ kirlenmesi bile üretimin 
durmasına neden olarak ciddi maliyetlere yol açabilir ve 
ürünlerin bozulmasına neden olabilir. 

Yağsız hava teknolojisinde ilk 
Son altmış yıldır yağsız hava teknolojisinin geliştirilmesinde öncü rol oynayan 
Atlas Copco; %100 saf, temiz hava sağlayan hava kompresörü ve blower 
serisini geliştirmiştir. Sürekli araştırma ve geliştirme sayesinde yeni bir dönüm 
noktasına ulaşan Atlas Copco, ISO 8573-1 CLASS 0 sertifikasyonuyla 
ödüllendirilen ilk üretici olarak hava kalitesinde standardı belirlemiştir.

Tüm riskleri ortadan kaldırır
En titiz müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen sektör lideri 
Atlas Copco, bu amaçla TÜV enstitüsünden yağsız kompresör ve blower 
serisine tür 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 kalmadı, 
aynı zamanda ISO 8573-1 CLASS 0 teknik özelliklerini aşmayı başardı.

CLASS Toplam yağ konsantrasyonu  
(aerosol, sıvı, buhar) mg/m3

0 Ekipman kullanıcısı veya tedarikçi tarafından 
belirtildiği gibi ve Class 1'den daha katı

1 < 0,01

2 < 0,1

3 < 1

4 < 5

Mevcut ISO 8573-1 (2010) sınıfları (beş ana sınıf ve toplam yağ içeriğindeki maksimum konsantrasyon).



ZE/ZA 2: DÜŞÜK IŞLETME MALIYETI ILE 
GÜVENILIRLIK VE SAĞLAMLIK

Yağ pompası 
• Yardımcı motor sayısını azaltmak 

için tahrik miline takılı 
yağ pompası 

• Geniş çalışma aralığı olan 
güvenilir yağlama 

Yüksek hassasiyetli tahrik sistemi 
• Minimum aktarma kaybı, gürültü ve titreşim seviyesi.

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

Kaplamalı rotorlar 
• Benzersiz Teflon kaplama daha fazla verimlilik, 

daha uzun ömür ve korozyona karşı 
koruma sağlar.

• Yüksek sıcaklık direnci, 4 bar(e)/58 psig'e kadar 
çalışma basınçlarını mümkün kılar.

• Karbon çelik rotorlar, nikel alaşımlı dişliler ile 
senkronize edilir.

Elektrik kabini 
• Elektrik kabinlerinin standart kısa devre akımı değeri 

50 kA (IEC) ve 65 kA'dir (CSA/UL) 

• Sabit hızlı ve Değişken Hızlı Ünite.



TÜM IHTIYAÇLARINIZ IÇIN ÖNCEDEN 
TASARLANMIŞ ÇÖZÜMLER
Müşterilere daha esnek bir çözüm sunmak, standart ürün yapılandırması dışında ihtiyaçlar için önceden tasarlanmış 
çözümler belirlenmiştir. 

Atlas Copco, seri olarak üretilen kompresörlerin avantajlarını bu tür ekipmanların kullanıldığı uygulamaların tipik 
gereksinimleriyle bir araya getirme ihtiyacının farkındadır. Düşük basınçlı kompresörlerin teknik özellikleri nedeniyle 
genellikle dış mekana kurulması ve uzaktaki konumlarda çalıştırılması gerekir ve genellikle ağır koşullara maruz kalırlar. 
Atlas Copco satış sürecini basitleştirmek için önceden tasarlanmış kitler sunmaktadır. 

Orijinal ekipman üreticilerinin (OEM) ayrıntılı belge ve malzeme 
sertifikası yönündeki özel istekleri, basitleştirilmiş bir sipariş 

sistemi ile karşılanır. 

Standart motor seçiminden farklı istekler (farklı marka, büyük 
boyutlu motor isteği veya motor seçenekleri) ve müşteri şahitlik 

testleri, önceden tasarlanmış çözümlerin arkasındaki yetkin 
kuruluş tarafından desteklenen diğer hizmetlerdir. 



ZE/ZA 3-4: TAM GÜVENILIRLIK VE VERIMLILIK IÇIN 
TERCIH EDILEN SEÇENEK

Son teknoloji ürünü vidalı 
sıkıştırma elemanı
• Soğutucu kaplamalar rotor boşluklarını her zaman minimumda 

tutmayı garanti ederek güvenilirliği ve verimliliği artırır. 

• Etkili mil yalıtımı yağ kaçağı riskini ortadan kaldırır, aşınmayı 
azaltır ve %100 yağsız havayı garanti eder. 

Hava girişi ve çıkışı 
• Havalandırma kanallarının kolayca 

bağlanabilmesi için bağlantı noktaları 
olan hava girişleri ve soğutma havası 
çıkışları bulunur. 

• Tüm ızgaralarda gürültü seviyesini 
düşürmek için dahili yalıtımlar bulunur.

• Soğutma havası akışları resirkülasyonu 
engellemek için içten ayrılmıştır. 

Entegre Değişken Hızlı 
Ünite (VSD) (isteğe bağlı)
• Tamamen entegre frekans dönüştürücülü 

ve kontrol panelli elektrik kabini:  
Ek bir mühendislik çalışması veya 
kurulum gerekmez. 

• Özel seçilmiş tahrik sistemi parçaları: 
Ayarlar maksimum verimlilik elde etmek 
için özel olarak yapılmıştır.

• Kısmi hava akışı ihtiyacı olduğunda atmosfere 
basınçlı blow-off yapılmaz.

• Optimum parça seçimi.

• Daha düşük kurulum maliyeti.

• Parazit yoktur.

• EMC için test edildi ve onaylandı.



Entegre hava soğutmalı son soğutucu*
• Yüksek verimli soğutma sistemi, enerji tüketimini ve kurutucu 

yüklerini azaltır. 

• Değişken hızlı fan motorları sabit sıcaklık kontrolü, enerji tasarrufu 
ve gürültü azaltma imkanı sağlar (ZE 3-4).

• Paslanmaz çelik ön soğutucu ve alüminyum son soğutucu, 
birlikte kullanılarak yüksek ısı gerilimine dayanır ve uzun kullanım 
ömrü sağlar. 

• Kolay kurulum ve temizlik için kolay erişim sayesinde daha 
kullanıcı dostu ve daha düşük maliyetlidir.

* İsteğe bağlı

Tamamen muhafazalı motor
• Toz ve neme karşı IP55 TEFC koruma

• IE3'e uygun (NEMA Premium'a eşdeğer) yüksek 
verimli motorlar.

• Kuru motor kaplini yağlama gerektirmez ve servis 
ihtiyacını ortadan kaldırır.

Hava filtresi 
• Kaliteli hava giriş filtreleri yüksek filtreleme sınıfı, 

işlem güvenilirliği ve enerji verimliliği sağlar. 

• Uzun kullanım ömrü sayesinde servis aralıkları 
daha uzundur. 



ZE/ZA 5-6: YÜKSEK KALITELI VE UZUN ÖMÜRLÜ 
YÜKSEK PERFORMANS

Ses yalıtımlı
• Sac metaldeki ses yansıma özelliği ve susturucu köpüğün 

gürültü sönümleme özelliği sayesinde yüksek verimli 
gürültü azaltma kabiliyeti 

• Kompresör odasında ses yalıtım maliyeti düşüktür. 

• Kapaklar sayesinde tüm parçalara kolay ve hızlı 
şekilde erişilebilir. 

Yüke geçirme/boşa alma regülasyonu
• Kelebek valf, harici hava kaynağı olmadan kontrol edilir. 

• Güç tüketimini düşürmek için boşta çalışma sırasında 
hava sıkıştırılmaz. 

Gelişmiş eleman 
rulmanları 
• Yük değişikliklerine kolayca uyum 

sağlayan rulmanlar, üretim işlemlerinin 
sorunsuz gerçekleşmesi için gereken 
esnekliği ve verimliliği sağlar. 

• Kanıtlanmış dayanıklılık: İki aksiyal 
rulman rotor yüzeyleri arasındaki 
küçük boşlukları koruyarak dahili kaçak 
kayıplarını sınırlar.



Paslanmaz çelik su soğutmalı son soğutucu
• Korozyona dayanıklı paslanmaz çelik borular

• Son derece güvenilir olan robot kaynak işlemi sayesinde sızıntı riski 
ortadan kaldırılır.

• Bölmelerle yönlendirilen, boru dışındaki soğutma suyu:

 - Düşük basınç kaybı.

 - Ölü bölge bulunmaz - sınırlı kirlenme

 - Soğutucu performansında düşme olmaz.

 - Kolay temizlenir.

 - Çok uzun servis aralıkları.

Standart 
NEMA 4  

elektrik panosu 

Gelişmiş Elektronikon® 
kontrol ünitesi
• Kompresör için tek bir entegre kontrol sistemi. 

• Sizi önceden uyaran servis göstergeleri, arıza alarmları ve acil 
durdurma işlevleri ile genel sistem performansı durumu. 

• Birden fazla dil seçeneğine sahip kullanıcı arabirimi

• Atlas Copco ES merkezi kontrol ünitesi ile birlikte çalışacak 
şekilde tasarlanmıştır. 

• Profibus ve Modbus iletişimi üzerinden uzaktan kumanda ve 
izleme yapılabilir.

Motorlar
Yolverme mekanizması olan veya olmayan düşük ve orta 
gerilimli motorlar bulunmaktadır.



VSD: ENERJI MALIYETLERINIZI AZALTIR 
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 kompresörleri sunar.

VSD teknolojisi nedir?
• Hemen hemen her üretim ortamında hava tüketimi çeşitli faktörlere (gün içindeki saate, haftaya veya aya) bağlı olarak dalgalanır.

• Basınçlı hava talep profilleri üzerine yapılan kapsamlı ölçümler ve araştırmalar birçok blower'ın hava talebinde kayda değer değişimler olduğunu 
göstermektedir. Tüm kurulumların yalnızca %8'inde hava talebi daha istikrarlıdır. Yapılan testler, VSD kompresörlerin bu durumda bile enerji tasarrufu 
sağladığını kanıtlamıştır.

Tüm kurulumların %92'sinde hava talebi değişkendir 
Hemen hemen her üretim ortamında hava talebi farklı faktörlere göre (günün saati, hafta veya hatta ay) dalgalanır. Basınçlı hava talebi profilleriyle ilgili 
yapılan kapsamlı ölçümler ve çalışmalar, tüm kompresör ve blower kurulumlarının %92'sinde hava talebinin yüksek oranda değişken olduğunu 
göstermiştir. Kurulumların yalnızca %8'inde hava talebi daha istikrarlıdır. Yapılan testler VSD kompresörlerin bu durumda bile enerji tasarrufu 
sağladığını kanıtlamıştır. 

Enerji

VSD ile enerji tasarrufu

Yatırım

Bakım

Ortalama %35'e varan enerji tasarrufu

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. 

Toplam kompresör kullanım ömrü maliyeti 

• Tüm kurulumların %64'ü 

• Günün 24 saati çalışan fabrika: gece 
düşük, gün içinde yüksek talep

• Tüm kurulumların %28'i

• Günde 2 vardiya çalışan, hafta sonu 
çalışmayan fabrika: düzensiz olarak 
değişen hava talebi

• Tüm kurulumların %8'i

• Günde 2 vardiya çalışan, hafta sonu 
çalışmayan fabrika: tipik "sabit" 
hızlı uygulama
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IZLEME VE KONTROLLERDE BIR ADIM ILERDE
Elektronikon® işletim sistemi, kompresörünüzün verimliliğini ve güvenilirliğini artırmanıza olanak veren çok çeşitli kontrol 
ve izleme özellikleri sunar. Elektronikon®, enerji verimliliğini en üst seviyeye çıkarmak için ana tahrik motorunu kontrol eder 
ve sistem basıncını önceden tanımlanmış ve dar bir basınç bandında regüle eder.

• Daha kolay kullanım: Kolay okumayı sağlayan anlaşılır simgeler kullanan 5,7 inç 
renkli ekran.

• Çalışma koşullarını izleme ve servis planının grafiksel gösterimi.

• Önceden tanımlanmış dar bir basınç bandı içerisinde sistem basıncını düzenler.

• İki ayrı basınç ayar noktası, programlanabilir 4 farklı haftalık plan gibi entegre enerji 
tasarrufu işlevleri.

• Kapsamlı simgelerle gösterim ve sezgisel gezinme

• Karakterlere dayanan diller dahil 31 farklı dil seçeneği

• Zorlu ortamlarda sert kullanıma dayanıklı sağlam klavye

• Basit bir Ethernet bağlantısı kullanarak İnternet tabanlı kompresör görselleştirme

• Uzaktan kumanda ve gelişmiş bağlantı işlevleri

Dahili zeka

Çevrimiçi ve mobil izleme
Yeni Elektronikon® kontrol ünitesiyle kompresörlerinizi 
Ethernet aracılığıyla izleyin. İzleme özellikleri arasında 
uyarı göstergeleri, kompresör kapatma ve bakım 
planlaması bulunur.  
Hem iPhone/Android telefonlar, hem de iPad ve 
Android tabletler için Atlas Copco uygulaması mevcuttur. 
Bu uygulamayla basınçlı hava sisteminizi kendi güvenli 
ağınızdan izlemek artık parmağınızın ucunda.

• Basınçlı hava sisteminizi optimize etmenize, enerji tüketimini ve maliyeti 
düşürmenize yardımcı olan bir uzaktan izleme sistemidir.

• Basınçlı hava sisteminiz hakkında eksiksiz bilgi almanızı ve sizi önceden 
uyararak olası sorunları tahmin etmenizi sağlar.

* Daha fazla bilgi için lütfen yerel satış temsilcinizle iletişime geçin.

SMARTLink*:  
Veri İzleme Programı



Genel

Hava giriş filtresi ve susturucu

Esnek hava girişi 

Tam yükte/boş regülatör

Çıkış havası susturucusu

Tahliye genişletme bağlantıları

Kaplamalı rotorlar

AGMA class 13; DIN class 5 dişliler

Çıkış havası flanşı

Entegre blow-off

Çek valf 

Emniyet valfi

Yağ devresi

Yağ dolu olarak teslim edilir

Boruları tamamen önceden hazırlanmış 
yağ devresi 

Dahili yağ havalandırma sistemi

Soğutma devresi

Hava veya su soğutmalı model

Tek noktalı giriş ve çıkış bağlantıları

Soğutucu temizliği için ters 
yıkama düzenlemesi*

Bağlantılar

ANSI flanşları

DIN flanşları

Elektrikli bileşenler

IP55 su ve toz geçirmez TEFC motor

Önceden monte edilmiş elektrikli motor

Önceden monte edilmiş elektrik panosu

Elektronikon® kontrol ve izleme sistemi

Dahili yolverme mekanizması

PT1000 Termal Koruma (≥90 kW motor)

Sargılarda termistörler (<90 kW motor)

Şasi

Ses yalıtımlı muhafaza

Forklift yuvalı ana şasi

Mekanik onayı

ASME onayı

CE onayı

Elektrik onayı

IEC

CSA/UL

SISTEMINIZI OPTIMIZE EDIN
Atlas Copco, ZE/ZA ile en yeni teknolojiyi dayanıklı bir tasarımla bir araya getiren, standart ve hepsi bir arada paket sunar. 
İsteğe bağlı özelliklerle ZE/ZA'nın performansını optimize edebilir veya üretim ortamınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Standart tedarik kapsamı 

Motor sargılarında termistörler

Kondens engelleyici ısıtıcılar

Sargılar ve rulmanlarda PT1000

Motorsuz

Sabitleme pedleri

Malzeme sertifikaları

ISO1217 test sertifikası

ISO1217 şahitlik testi

Nitrojen modeli

Donmaya karşı koruma

Kış ayarları

Yüksek ortam sıcaklığı

Açık alan

Özel kanopi rengi

Motor rutin test sertifikası

Topraklama başları

*Daha fazla bilgi için lütfen Atlas Copco satış temsilcinize başvurun.

Seçenekler

Ürün serisi
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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.tr


