
Compressores centrífugos 
isentos de óleo 

ZH+ & ZH 355-900 (355-900 kW/500-1200 hp) 
ZH+ & ZH 630-1600 (630-1600 kW/900-2250 hp) 
ZH 1000-3150 (1000-3150 kW/1400-4350 hp)



Linha ZH+ & ZH: 
alta eficiência 
e confiabilidade
Projetados utilizando tecnologia própria e 

inovadora, as linhas ZH+ e ZH contam com 

anos de experiência em avançadas soluções 

de ar comprimido para economizar energia 

e garantir a confiabilidade do suprimento de 

ar em vários ambientes.



Reduzindo os custos de energia
O compressor centrífugo de ar isento de óleo gera uma ótima 

combinação, alta vazão de ar comprimido com baixo consumo 

de energia. Resfriamento abrangente, baixas perdas de carga e 

um acionamento eficiente proporcionam alto desempenho ao 

compressor. É possível economizar ainda mais energia com os 

secadores MD, ND e XD da Atlas Copco, os quais realizam a 

regeneração utilizando o calor da compressão.

Garantindo a sua tranquilidade
Da fábrica para o campo, a Atlas Copco tem o conhecimento, os 

produtos, serviços e estrutura para atender às demandas dos 

clientes. Através da interação e serviços dedicados durante 

todos os estágios do processo, a Atlas Copco conquistou uma 

extensa base de clientes em todo o mundo. Centenas de 

milhares de horas de operação sem falhas comprovam o nosso 

serviço local e global de longa tradição e sustenta o 

compromisso com empresas de engenharia, empreiteiros e 

com os clientes finais.

Mantendo a sua produção em 
plena atividade
Os compressores ZH+ & ZH são construídos de acordo com 

normas rigorosas de Controle de Qualidade e são projetados, 

fabricados e testados em unidades de produção com 

certificação ISO 9001. A Atlas Copco utiliza tecnologia  em 

compressores centrífugos comprovadamente superior e 

resfriamento superdimensionado para o mais alto grau de 

eficiência e confiabilidade, bem como engrenagens AGMA 

classe A4/ISO 1328 classe 4 para baixo ruído e vibrações, 

resfriadores de aço inoxidável de alta qualidade para vida útil 

prolongada e um sistema de lubrificação integrado. O resultado 

é a mais alta confiabilidade que você precisa.



Potência turbo comprovada
A sua aplicação merece um fornecimento confiável de ar comprimido isento de óleo com o mais baixo 

custo de energia. A Atlas Copco tem construído há décadas compressores centrífugos isentos de óleo para 

aplicações em ar de processo e ar de fábrica. 

Equipamentos eletrônicos
• O ar seco, limpo e de alta qualidade (Classe 0) é essencial, 

produzido com ótima eficiência energética.

• As aplicações incluem a remoção de detritos microscópicos 

das superfícies de chips e de placas de computadores.

Produtos têxteis
• Qualidade do ar com certificação Classe 0 para os processos 

de produção altamente sensíveis na indústria têxtil. 

• As aplicações incluem fiação, tecelagem, tingimento, 

texturização, enrolamento e bobinagem.

Metalurgia
• Compressores confiáveis são essenciais para as suas 

rigorosas aplicações em fabricações com metais. 

• A Atlas Copco oferece uma solução completa e pronta para 

o uso, incluindo todos os componentes e opcionais com 

baixo custo de serviços.

Comidas e bebidas
• A sua reputação está em jogo; então, você não pode 

comprometer a qualidade dos seus produtos. 

• Aplicações: ar de instrumentos, ar de limpeza, 

armazenamento de alimentos, resfriamento e pulverização, 

enchimento e tamponamento.



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

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 

validade 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 
(aerossóis, líquidos, vapores) 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
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ZH+ & ZH 355-900

Coletor para água de resfriamento 
montado na máquina
• Distribuição de água de resfriamento para resfriadores 

intermediários, resfriador final e resfriador de óleo.

• Ajuste individual da vazão de água através dos 

resfriadores intermediários e resfriador final.

4

Pequena área ocupada
• Menor área ocupada no mercado na sua categoria.

• Economiza espaço valioso e muitas vezes caro na fábrica. 

5

Cabine acústica
Garante condições de trabalho ideais para todos que estão 

no ambiente próximo. 

6

Solução completamente integrada 
• Conjunto padrão compacto que incorpora a tecnologia 

mais recente em um projeto feito para durar. 

• Inclui tubulação interna, resfriadores, motor, lubrificação, 

filtros, aletas que direcionam a entrada de ar (IGV) e 

sistema de controle. 

• A instalação é livre de falhas e a preparação para o 

funcionamento é rápida. 

• Recursos opcionais de personalização do projeto para 

atender a um ambiente específico de produção. 

1

Silenciador e filtro de 
entrada eficientes
• 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.

2

Válvula de blow-off e 
silenciador integrados 
• Não requer ar externo e nenhuma tubulação / 

montagem adicional.

• Modos Auto-dual e de Controle de Pressão Constante 

para respostas eficientes e de baixo custo aos 

consumos variáveis de ar.

3
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1

Aletas que direcionam 
a entrada de ar (IGV) 
e economizam energia
• Controle de capacidade inteligente e eficiente.

• Aletas ajustáveis que direcionam a entrada de ar, 

economizam até 9% de energia com a demanda 

de ar reduzida.

• Atuador confiável, com base em servo-motor, 

para alinhamento preciso com a demanda 

variável de ar.

7

Caixa de engrenagens 
facilmente acessível
• Dividida horizontalmente, facilitando o acesso às 

engrenagens e rolamentos de alta e baixa velocidade.

• Pouco tempo gasto em inspeção e manutenção.

8

Resfriadores, intermediário e final 
de alta eficiência. 
• Baixa temperatura do ar e baixa queda de pressão.

• Para maior confiabilidade e fácil manutenção mais fácil, 

os resfriadores estão separados da unidade central 

do compressor.

• Os tubos de aço inoxidável e o revestimento total em 

epóxi por dentro dos cascos do resfriador aumentam a 

resistência à corrosão.

9

Sistema de óleo completo com 
reservatório de óleo, sistema de 
respiro e bomba auxiliar de óleo 
• Reservatório de óleo totalmente equipado com sensor 

de temperatura e visor do nível.

• Bomba de óleo acionada pelo eixo principal, assistida 

pela bomba auxiliar de óleo durante a partida e 

a desaceleração.

• Conexões flexíveis para maximizar a estanqueidade.

10

Motor 
• Motor principal de alta eficiência.

• Disponível nas versões IP23 & IP55.

11
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ZH+ & ZH 630-1600

Solução completamente integrada 
• Conjunto padrão compacto que incorpora a tecnologia mais recente 

em um projeto feito para durar.

• Inclui tubulação interna, resfriadores, motor, lubrificação, filtros, 

aletas que direcionam a entrada de ar (IGV) e sistema de controle.

1

Silenciador e filtro de 
entrada eficientes 
• 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.

2

Válvula de descarga e 
silenciador integrado 
• Sem tubulação ou montagem adicional, não é 

necessário ar externo.

• Modos Auto-dual e de Controle de Pressão 

Constante para demandas de ar comprimido 

variável econômica.

3

Coletor para água de resfriamento 
montado na máquina 
• Distribuição de água de resfriamento para resfriadores 

intermediários, resfriador final e resfriador de óleo.

• Ajuste individual da vazão de água para os resfriadores 

intermediários e resfriador final.

4

Pequena área ocupada 
• Melhor relação fluxo/área ocupada do mercado.

• Economiza espaço valioso e muitas vezes caro 

na fábrica.

• Fácil atualização de instalações existentes.

5
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Cabine acústica 
Reduz o estresse resultante do barulho para todos que 

estão próximos do ambiente

6

Aletas que direcionam a entrada de 
ar (IGV) e economizam energia 
• Atuador confiável, com base em servo-motor, para 

alinhamento preciso com a demanda variável de ar.

• Aletas ajustáveis que direcionam a entrada de ar, 

economizam até 9% de energia com a demanda de 

ar reduzida.

7

Caixa de engrenagens 
facilmente acessível 
• Dividida horizontalmente, facilitando o acesso às 

engrenagens e rolamentos de alta e baixa velocidade.

• Pouco tempo gasto em inspeção e manutenção.

8

Resfriadores, intermediário e final 
de alta eficiência. 
• Montado separadamente para maior confiabilidade e 

facilidade de manutenção.

• Passagem de ar revestido em epóxi para maior 

resistência à corrosão.

• Tubulação de aço inoxidável para uma simples limpeza.

• Design compacto e eficiente com baixa temperatura de 

aproximação e queda de pressão.

9

Sistema de lubrificação 
totalmente integrado 
• Inclui o reservatório de óleo com aquecedor, 

monitoramento de temperatura e visor de nível.

• Bomba de óleo acionada pelo eixo principal, 

assistida pela bomba auxiliar de óleo durante a 

partida e a desaceleração.

• Sistema de respiro que evita gases de óleo.

• Conexões flexíveis isentas de vazamentos.

10

Motor principal silencioso de alta eficiência 
• Variantes resfriadas a ar e a água (IP55).

• Simplifica a instalação no local (não são necessários dutos de ar 

de resfriamento).

• Baixa emissão de ruídos.

11
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ZH 1000-3150

Solução padronizada 
• Solução integrada: instalação sem falhas, funcionamento 

simples e início rápido.

• Inclui tubulação interna, núcleo, resfriadores, aletas que 

direcionam a entrada de ar, sistema de controle e sistema 

de óleo lubrificante completo.

1

Válvula de alívio
• Servo-motor confiável ou atuador pneumático.

• Modos Auto-dual e de Controle de Pressão 

Constante para demandas de ar comprimido 

variável econômica.

Coletor de água de resfriamento de fácil 
conexão (opcional)
• Uma conexão distribui água para os resfriadores intermediários, 

resfriador posterior, resfriador posterior.

• Ajuste individual da vazão de água através dos resfriadores 

intermediários e resfriador final.

3

Pequena área ocupada
• Menor área ocupada no mercado 

nessa categoria.

• Economiza espaço valioso e muitas 

vezes caro na fábrica.

4

2
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Aletas que direcionam a entrada 
de ar e economizam energia com 
controles inteligentes
• Aletas ajustáveis que direcionam a entrada de ar, 

economizam até 9% de energia com a demanda 

de ar reduzida.

• Atuador confiável, com base em servo-motor, para 

alinhamento preciso com demanda variável de ar e 

grande capacidade operacional.

5

Caixa de engrenagens 
facilmente acessível
• Para fácil remoção e manutenção, o núcleo do compressor é 

separado do resfriador e da subestrutura.

• Caixa de engrenagens dividida horizontalmente com acesso rápido 

às engrenagens, aos rolamentos e às vedações de óleo/ar.

• Pouco tempo gasto em inspeção e manutenção.

6

Resfriadores, intermediário e final 
de alta eficiência.
• Design compacto e eficiente com baixa temperatura de 

aproximação e queda de pressão.

• Os tubos de aço inoxidável e o revestimento total em 

epóxi por dentro dos cascos do resfriador aumentam a 

resistência à corrosão.

• Para maior confiabilidade e fácil manutenção mais fácil, 

os resfriadores estão separados da unidade central 

do compressor.

7

Sistema de lubrificação 
totalmente integrado
• Inclui o reservatório de óleo com aquecedor, 

monitoramento de temperatura e visor de nível.

• Bomba de óleo acionada pelo eixo principal, assistida 

pela bomba auxiliar de óleo durante a partida e 

a desaceleração.

• Sistema de respiro que evita gases de óleo.

• Conexão flexível para maximizar a estanqueidade.

8

Ampla seleção de motores
• Variedade de escolhas de motores (IP55, IP23, arrefecido a ar ou água).

• Maior eficiência termodinâmica.

9



Rolamentos com divisão horizontal confiáveis

• Rolamentos flexíveis e rolamentos combinados radial/ axial 

para vida útil prolongada, alta confiabilidade, estabilidade e 

fácil inspeção.

Engrenagem principal e pinhões de alta velocidade

• Engrenagens de qualidade AGMA Q-13/ISO 1328-2 classe 4 para 

vida útil mais longa, perdas mecânicas minimizadas e níveis de 

ruído mais baixos. 

• Componentes individuais totalmente intercambiáveis.

Tecnologia de 
turbo comprovada 
Caixa de engrenagens 
facilmente acessível

Impulsores projetados individualmente 

• Impeller com projeto exclusivo para maior flexibilidade 

operacional, com variação de vazão de até 35%.

• Baixos custos operacionais graças à economia de energia na 

demanda de ar flutuante.

Retentores de ar e de óleo

• Confiável e longa vida útil.

• O vazamento de ar comprimido para a atmosfera 

é minimizado.

• Não requer ar de instrumento externo para assegurar a 

certificação "Classe 0".



A fórmula mágica: turbo + parafuso
Para a sua aplicação de alta capacidade, obtenha a solução mais eficiente de compressores do 

mercado, combinando a avançada tecnologia de turbo do ZH+ com o sistema de regulagem do 

compressor de parafuso ZR com Acionamento de Velocidade Variável (VSD). Eliminando os altos 

custos de blow-off em todas as condições de funcionamento, essa solução é ideal para o melhor 

retorno do investimento, aproveitando os benefícios do turbo ZH+ e da tecnologia de parafuso ZR.

Blow-off reduzido
Embora os turbocompressores sejam muito eficientes na sua 

variação de vazão, muita energia é desperdiçada durante o 

blow-off, pela expansão de parte do ar comprimido para dentro 

da válvula blow-off e do silenciador. Combinando dois 

turbocompressores para uma demanda de ar com variação 

irregular, os altos custos de blow-off são reduzidos, mas 

não eliminados.

Blow-off eliminado
A exclusiva tecnologia do Acionamento de Velocidade Variável 

(VSD) da Atlas Copco segue estreitamente a demanda de ar, 

ajustando automaticamente a velocidade do motor. Ao combinar 

o turbocompressor ZH+ e o compressor de parafuso ZR com VSD, 

é obtida máxima eficiência eliminando o blow-ff completamente. 

Descubra quanto você pode economizar
A Atlas Copco pode ajudá-lo a mapear o perfil de demanda de carga/ar da atual instalação do seu compressor e soprador, indicando a 

possível economia de energia obtida com compressores e sopradores com VSD. Para mais informações, entre em contato com o 

representante local da Atlas Copco.

Funcionamento sem blow-offFuncionamento com blow-off

Fluxo Fluxo

Horas de funcionamento Horas de funcionamento
0 4 8 12 16 20 24 0 4 8 12 16 20 24



UNIDADE DE MONITORAMENTO E 
CONTROLE AVANÇADO ELEKTRONIKON®

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. 

• Monitor colorido de alta resolução que proporciona uma 

leitura simples das condições de funcionamento 

do equipamento. 

• Ícones claros e navegação intuitiva oferecem rápido acesso a 

todas as configurações e dados importantes. 

• Monitoramento contínuo das condições de funcionamento e 

do status de manutenção do equipamento. 

• Funcionamento do equipamento para atender às suas 

necessidades de ar comprimido de modo específico 

e confiável. 

• Controle remoto integrado e funções de notificações 

fornecidas como padrão, incluindo simples comunicação 

baseada em Ethernet fácil de usar.

• Disponível em 31 idiomas diferentes (incluindo opcional de 

idiomas com base nos caracteres).

A inteligência faz parte do pacote

Monitoramento on-line & móvel
Monitore seus compressores pela Ethernet com o 

controlador de unidade 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 iPhone/Android, além de 

tablets iPad e Android. Ele permite o monitoramento de 

seu sistema de ar comprimido na ponta dos dedos 

através de sua rede protegida. Consulte nosso 

departamento de serviços e pós vendas.



ES – Sistema 
totalmente otimizado
Melhore a qualidade dos produtos a 

cada minuto que sua fábrica está em 

operação. Os controladores de sistema 

ES da Atlas Copco proporcionam uma 

forma conveniente para obter 

desempenho otimizado de 

equipamentos através de um único 

ponto centralizado de monitoramento e 

controle. Com o controlador de sistema 

ES supervisionando seus compressores 

e sua rede de ar comprimido, você terá 

uma solução altamente confiável e com 

consumo de energia eficiente em sua 

fábrica para gerenciar os 

custos operacionais.

Programação dupla da pressão e Delayed Second Stop (DSS)

Sem DSS Com DSS

• 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

Carga
Carga
Alívio

Alívio Parado

Energia Energia

Tempo Tempo

Energia economizada

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 gráfico de unidade Elektronikon®, é possível criar de forma manual ou automática duas 

faixas diferentes de pressão para otimizar o uso da energia e reduzir custos nos momentos de pouca utilização. Além disso, o Delayed 

Second Stop (DSS) aciona o motor apenas quando necessário. A pressão desejada do sistema é mantida enquanto o tempo de 

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

Comunica

Armazena

Protege

Mede

Controles



Um tipo de secador para cada necessidade
O ar comprimido não tratado contém umidade e, possivelmente, partículas de sujeira que podem danificar 

o seu sistema de ar e contaminar o seu produto final. Os custos de manutenção decorrentes excedem 

muito os custos de tratamento do ar. A Atlas Copco acredita na prevenção efetiva e fornece uma gama 

completa de soluções de tratamento do ar para proteger os investimentos, o equipamento, os processos de 

produção e os produtos finais. 

BD 
-70°C/-40°C/-20°C
-94°F/-40°F/-4°F

FD/FD+(VSD) 
+3°C/+20°C
+37°F/+68°F

MD
-20°C/+3°C
-4°F/+37°F

XD-S 
-20°C/+3°C
-4°F/+37°F

Secador por adsorção reativado por calor Secador por refrigeração

• Uso de aquecedores elétricos para regenerar o dessecante.

• Queda de pressão limitada.

• Variantes sem perda de ar comprimido.

• Uso do circuito de refrigeração para resfriar o ar comprimido.

• Pontos de orvalho sob pressão garantidos.

• Menor consumo de energia em todas as condições de operação.

• Variantes resfriadas a ar e a água.

Secadores de tambor rotativo por calor 
de compressão

Secadores por adsorção reativados 
pelo calor de compressão.

• Utilização do calor de compressão que está disponível.

• Consumo de energia insignificante.

• Variantes com reforço extra de calor para pontos de orvalho 

mais baixos.

• Utilização do calor de compressão que está disponível.

• Queda de pressão limitada.

• Variantes para supressão do ponto de orvalho e ponto de 

orvalho garantido.

• Variantes sem perda de ar comprimido.

ND
-40°C/-20°C
-40°F/-4°F

XD-G 
-70°C/-40°C/-20°C
-94°F/-40°F/-4°F



Soluções especiais
A Atlas Copco reconhece a necessidade de adequar os seus compressores e secadores produzidos em 

série com as especificações e normas exigidas, atendendo as necessidades de cada empresa e processo 

produtivo. Departamentos localizados estrategicamente no Grupo Atlas Copco cuidam do projeto e da 

fabricação de equipamentos personalizados. 

Tecnologia inovadora
Fabricante original dos equipamentos, a Atlas Copco detém 

conhecimento sobre todas as capacidades e garante que os 

equipamentos operem dentro delas. Todos os equipamentos são 

cobertos pela nossa garantia de fabricante. A confiabilidade, 

longevidade e performance de nossos equipamentos não serão 

comprometidas. Uma operação de pós-venda global que 

emprega 360 engenheiros de serviço de campo em 160 países 

assegura a manutenção confiável pela Atlas Copco como parte 

de uma operação de serviço local. 

Sistemas inovadores
Estamos totalmente cientes de que o gerenciamento de projeto 

pode ser complexo.Nós desenvolvemos uma aplicação com base 

na Internet chamada IC³, que é compartilhada pelos sites da 

Atlas Copco em todo o mundo, para proporcionar uma visão 

transparente de dados e desenhos e para contribuir facilmente 

com o projeto, se necessário. 

Engenharia inovadora
Cada projeto é único e, quando fazemos uma parceria com 

nossos clientes, podemos apreciar o desafio, fazer as perguntas 

relevantes e elaborar a melhor solução de engenharia para todas 

as suas necessidades.



Otimize o seu sistema
Com o ZH+ & ZH, oferecemos uma solução unificada, que incorpora a mais recente tecnologia em um 

projeto feito para durar. Para otimizar ainda mais o desempenho do seu  ZH+ ou ZH ou simplesmente 

adaptá-lo ao seu meio de produção específico, os recursos opcionais estão disponíveis.

Recursos e características adicionais

Escopo-padrão de fornecimento 
ZH+ ZH

Circuito de ar 

Filtro e silenciador de entrada de ar •

Aletas que direcionam a entrada de ar (IGV)

Passagem de ar totalmente revestida

Válvula de retenção

Compensador de saída de ar

Válvula de blow-off integrada

Silenciador de blow-off integrado •

Circuito de resfriamento

Separadores de condensados em todos os resfriadores

Coletor de água de resfriamento • (1)

Compensador de entrada e de saída da água • (1)

Circuito de óleo Sistema de lubrificação totalmente integrado

Geral

Motor IP55 IP23

Módulo de controle Elektronikon®

Cabine -

SMARTLink

• : Opcional - : Não disponível: padrão

ZH+ 355-1600 ZH 355-1600

EZ-instalar (filtro & silenciador de entrada, silenciador de blow-off) - •

Coletor de água de resfriamento - • (1)

Variante de ar quente (sem o resfriador final) • •

Drenos eletrônicos • -

Filtro de óleo duplo • •

Resfriador de óleo duplo •  - (1)

Resfriador de óleo de aço inoxidável • -

Kit estendido para proteção do motor (aquecedor anticondensação + PT100s nos enrolamentos e rolamentos) • •

Motor superdimensionado •  -

Pacote com todos os instrumentos: pacote com todos os dados (sensores extras de temperatura e de 
pressão no estágio de entrada) & monitoramento completo (sensores de vibração XYZ + rolamentos de alta 
velocidade PT1000)

•  - (2)

Certificados de teste de material & núcleo • •

Preparado para secador de aquecimento com compressão. • •

Ajuste de pressão remoto • •

(1) Incluso na linha ZH 1000-3150.
(2) Opcional na linha ZH 1000-3150.



Peso e dimensões 
TIPO

Peso (kg) Dimensões (mm)

2 estágios 3 estágios C L A

ZH 355+ 8050 -

5268 2230 2230

ZH 400+ 8350 8950

ZH 450+ 8450 9050

ZH 500+ 8600 9200

ZH 560+ 9200 9800

ZH 630+ - 9950

ZH 710+ - 10200

ZH 800+ - 11150

ZH 900+ - 11150

TIPO
Peso (kg) Dimensões (mm)

2 estágios 3 estágios C L A

ZH 630+ 9940 -

5220 2350 2770

ZH 710+ 9940 -

ZH 800+ 9940 -

ZH 900+ 9940 10580

ZH 1000+ 9940 10580

ZH 1120+ - 10580

ZH 1250+ - 10580

ZH 1400+ - 11470

ZH 1600+ - 11470

TIPO
Peso (kg) Dimensões (mm)

2 estágios 3 estágios C L A

ZH 1000 18520 -

6650

3290 (com 
resfriador 
intermedi-

ário)
2880 (sem 
resfriador 
intermedi-

ário)

3360

ZH 1120 18520 -

ZH 1250 18720 -

ZH 1400 18720 21833

ZH 1600 20520 23433

ZH 1800 20520 23433

ZH 2000 20520 26633

ZH 2250 20520 26633

ZH 2550 - 26633

ZH 2850 - 26983

ZH 3150 - 27483

TIPO
Peso (kg) Dimensões (mm)

2 estágios 3 estágios C L A

ZH 355 6325 -

3970 2230 2230

ZH 400 6625 7225

ZH 450 6725 7325

ZH 500 6875 7475

ZH 560 7475 8075

ZH 630 - 8225

ZH 710 - 9475

ZH 800 - 9425

ZH 900 - 9425

TIPO
Peso (kg) Dimensões (mm)

2 estágios 3 estágios C L A

ZH 630 9220 -

4320 2350 2680

ZH 710 9220 -

ZH 800 9220 -

ZH 900 9220 9860

ZH 1000 9220 9860

ZH 1120 - 9860

ZH 1250 - 9860

ZH 1400 - 10750

ZH 1600 - 10750



TIPO
2,5 barg 3,5 barg 3,9 barg 4,2 barg 4,6 barg 5 barg 5,5 barg

Potência insta-
lada do motor

l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm kW

ZH 355(+) - - - 1578 5681 3344 1452 5227 3077 1390 5004 2946 1321 4756 2799 - - - - - - 355

ZH 400(+) - - - 1814 6530 3844 1679 6044 3558 1593 5735 3376 1520 5472 3221 - - - 1376 4954 2916 400

ZH 450(+) - - - 2052 7387 4348 1906 6862 4039 1813 6527 3842 1722 6199 3649 - - - 1570 5652 3327 450

ZH 500(+) - - - 2280 8208 4832 2135 7686 4524 2036 7330 4315 1935 6966 4101 - - - 1761 6340 3732 500

ZH 560(+) - - - 2548 9173 5400 2400 8640 5086 2297 8269 4868 2189 7880 4639 - - - 1986 7150 4209 560

ZH 630(+) 3241 11668 6868 2884 10382 6112 2720 9792 5764 2585 9306 5478 2440 8784 5171 - - - - - - 630

ZH 710(+) 3671 13216 7779 3272 11779 6934 3087 11113 6542 2937 10573 6224 2775 9990 5881 2631 9472 5575 2484 8942 5264 710

ZH 800(+) 4140 14904 8773 3701 13324 7843 3503 12611 7423 3333 11999 7063 3148 11333 6671 2986 10750 6328 2828 10181 5993 800

ZH 900(+) 4655 16758 9865 4160 14976 8816 3951 14224 8373 3775 13590 8000 3571 12856 7567 3383 12179 7169 3204 11534 6790 900

ZH 1000(+) 5193 18695 11003 4609 16592 9767 4381 15772 9284 4196 15106 8892 3983 14339 8441 3781 13612 8012 3582 12895 7591 1000

ZH 1120(+) 5843 21035 12381 5135 18486 10880 4753 17111 10072 4690 16884 9939 4468 16085 9468 4252 15307 9011 4033 14519 8546 1120

ZH 1250 6543 23555 13864 5803 20891 12296 5470 19692 11590 5213 18767 11046 4922 17719 10429 - - - - - - 1250

ZH 1400 7346 26446 15565 6522 23479 13819 6168 22205 13069 5871 21136 12440 5552 19987 11764 5218 18785 11056 4982 17935 10556 1400

ZH 1600 8409 30272 17818 7484 26942 15858 7084 25502 15010 6760 24336 14324 6391 23008 13542 6053 21791 12826 5735 20646 12152 1.600

ZH 1800 9419 33908 19958 8408 30269 17815 7988 28757 16926 7638 27497 16184 7230 26028 15319 6856 24682 14527 6489 23360 13749 1800

ZH 2000 - - - 9323 33563 19754 8840 31824 18731 8474 30506 17955 8056 29002 17070 7640 27504 16188 7242 26071 15345 2000

ZH 2250 - - - - - - 9783 35219 20729 9516 34258 20163 9071 32656 19220 8621 31036 18267 8185 29466 17343 2250

Especificações técnicas em 50 Hz
Variante de 2 estágios

Descarga Livre Efetiva de Ar de acordo com a ASME PTC10 e ISO 5389.
Condições de referência:
 - Pressão de entrada de 1 bar(a)
 - Temperatura de entrada de 35°C (95°F)
 - Umidade de 60%
 - Temperatura da água de resfriamento de 26,7°C (80°F)



TIPO
6 barg 7 barg 8 barg 9 barg 10,4 barg 13 barg

Potência 
instalada 
do motor

l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm kW

ZH 400(+) - - - 1272 4579 2696 1234 4442 2615 - - - - - - - - - 400

ZH 450(+) - - - 1444 5198 3060 1404 5054 2975 1284 4622 2721 - - - - - - 450

ZH 500(+) - - - 1615 5814 3422 1572 5659 3331 1447 5209 3066 1341 4828 2842 - - - 500

ZH 560(+) - - - 1824 6566 3865 1777 6397 3765 1641 5908 3478 1521 5476 3223 1351 4864 2863 560

ZH 630(+) - - - 2063 7427 4372 2013 7247 4265 1919 6908 4067 1763 6347 3736 1541 5548 3266 630

ZH 710(+) - - - 2331 8392 4940 2274 8186 4818 2176 7834 4611 2005 7218 4249 1757 6325 3723 710

ZH 800(+) 2824 10166 5984 2620 9432 5552 2556 9202 5416 2451 8824 5194 2.283 8219 4838 1995 7182 4228 800

ZH 900(+) 3197 11509 6775 3009 10832 6376 2868 10325 6078 2590 9324 5489 2523 9083 5347 - - - 900

ZH 1000(+) 3568 12845 7561 3360 12096 7120 3198 11513 6777 3056 11002 6476 2822 10159 5980 2518 9065 5336 1000

ZH 1120(+) 4003 14411 8483 3774 13586 7998 3603 12971 7635 3443 12395 7296 3189 11480 6758 2845 10242 6029 1120

ZH 1250(+) 4464 16070 9460 4214 15170 8930 4026 14494 8531 3855 13878 8169 3578 12881 7582 3197 11509 6775 1250

ZH 1400(+) 4994 17978 10582 4717 16981 9996 4503 16211 9542 4318 15545 9150 4016 14458 8510 3596 12946 7620 1400

ZH 1600(+) 5748 20693 12179 5411 19480 11465 4812 17323 10197 4704 16934 9968 4582 16495 9710 4128 14861 8748 1.600

ZH 1800 6492 23371 13756 6122 22039 12972 5816 20938 12323 5557 20005 11775 5147 18529 10906 - - - 1800

ZH 2000 7228 26021 15315 6812 24523 14434 6490 23364 13751 6201 22324 13139 5749 20696 12181 5137 18493 10885 2000

ZH 2250 8131 29272 17229 7675 27630 16262 7323 26363 15517 7005 25218 14843 6506 23422 13785 5812 20923 12315 2250

ZH 2550 9168 33005 19426 8688 31277 18409 8288 29837 17561 7944 28598 16832 7397 26629 15673 6621 23836 14029 2550

ZH 2850 - - - 9678 34841 20506 9231 33232 19559 8856 31882 18765 8264 29750 17510 7418 26705 15718 2850

ZH 3150 - - - - - - 9790 35244 20744 9763 35147 20687 9134 32882 19354 8219 29588 17415 3150

Especificações técnicas em 50 Hz
Variante de 3 estágios

Descarga Livre Efetiva de Ar de acordo com a ASME PTC10 e ISO 5389.
Condições de referência:
 - Pressão de entrada de 1 bar(a)
 - Temperatura de entrada de 35°C (95°F)
 - Umidade de 60%
 - Temperatura da água de resfriamento de 26,7°C (80°F)



TIPO
35 psig 50 psig 55 psig 60 psig 65 psig 70 psig 80 psig

Potência 
instalada 
do motor

l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm Hp

ZH 355(+) - - - 1545 5562 3274 1436 5170 3043 1364 4910 2891 1288 4637 2729 - - - - - - 500

ZH 400(+) - - - 1778 6401 3768 1656 5962 3509 1.576 5674 3340 1493 5375 3164 - - - 1358 4889 2878 600

ZH 450(+) - - - 2013 7247 4266 1876 6754 3976 1787 6433 3787 1698 6113 3598 - - - 1546 5566 3276 600

ZH 500(+) - - - 2237 8053 4741 2097 7549 4444 2001 7204 4240 1901 6844 4028 - - - 1731 6232 3668 700

ZH 560(+) - - - 2501 9004 5300 2353 8471 4986 2252 8107 4772 2143 7715 4541 - - - 1953 7031 4139 800

ZH 630(+) 3235 11646 6855 2871 10336 6084 2721 9796 5766 2571 9256 5448 2436 8770 5162 - - - - - - 900

ZH 710(+) 3664 13190 7765 3259 11732 6906 3088 11117 6544 2923 10523 6194 2770 9972 5870 2637 9493 5588 2452 8827 5196 1000

ZH 800(+) 4133 14879 8758 3686 13270 7811 3504 12614 7425 3317 11941 7029 3143 11315 6660 2991 10768 6338 2793 10055 5919 1000

ZH 900(+) 4650 16740 9854 4144 14918 8782 3952 14227 8375 3758 13529 7964 3564 12830 7553 3387 12193 7178 3165 11394 6707 1250

ZH 1000(+) 5193 18695 11003 4593 16535 9733 4383 15779 9288 4177 15037 8852 3976 14314 8426 3784 13622 8019 3541 12748 7504 1500

ZH 1120(+) 5843 21035 12381 5135 18486 10880 4757 17125 10081 4671 16816 9898 4461 16060 9453 4253 15311 9013 3988 14357 8451 1500

ZH 1250 6543 23555 13864 5803 20891 12296 5470 19692 11590 5213 18767 11046 4922 17719 10429 - - - - - - 1.750

ZH 1400 7346 26446 15565 6522 23479 13819 6168 22205 13069 5871 21136 12440 5552 19987 11764 5218 18785 11056 4982 17935 10556 2000

ZH 1600 8409 30272 17818 7484 26942 15858 7084 25502 15010 6760 24336 14324 6391 23008 13542 6053 21791 12826 5735 20646 12152 2250

ZH 1800 9419 33908 19958 8408 30269 17815 7988 28757 16926 7638 27497 16184 7230 26028 15319 6856 24682 14527 6489 23360 13749 2500

ZH 2000 - - - 9323 33563 20507 8840 31824 18731 8474 30506 17955 8056 29002 17070 7640 27504 16188 7242 26071 15345 3000

ZH 2250 - - - - - - 9783 35219 20729 9516 34258 20163 9071 32656 19220 8621 31036 18267 8185 29466 17343 3000

Especificações técnicas em 60 Hz
Variante de 2 estágios

Descarga Livre Efetiva de Ar de acordo com a ASME PTC10 e ISO 5389.
Condições de referência:
 - Pressão de entrada de 1 bar(a)
 - Temperatura de entrada de 35°C (95°F)
 - Umidade de 60%
 - Temperatura da água de resfriamento de 26,7°C (80°F)



TIPO
85 psig 100 psig 115 psig 130 psig 150 psig 190 psig

Potência 
instalada 
do motor

l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm l/s m³/h pcm Hp

ZH 400(+) - - - 1252 4507 2653 1213 4367 2571 - - - - - - - - - 600

ZH 450(+) - - - 1423 5123 3016 1381 4972 2927 1275 4590 2702 - - - - - - 600

ZH 500(+) - - - 1592 5731 3374 1547 5569 3278 1431 5152 3032 1325 4770 2808 - - - 700

ZH 560(+) - - - 1798 6473 3810 1749 6296 3706 1619 5828 3431 1504 5414 3187 1344 4838 2848 800

ZH 630(+) - - - 2035 7326 4312 1982 7135 4200 1889 6800 4003 1738 6257 3683 1529 5504 3240 900

ZH 710(+) - - - 2299 8276 4872 2240 8064 4747 2142 7711 4539 1978 7121 4192 1740 6264 3687 1000

ZH 800(+) 2810 10116 5955 2586 9310 5480 2519 9068 5338 2549 9176 5402 2531 9112 5364 1979 7124 4194 1250

ZH 900(+) 3182 11455 6743 2990 10764 6336 2843 10235 6025 2549 9176 5402 2531 9112 5364 - - - 1250

ZH 1000(+) 3552 12787 7527 3339 12020 7076 3172 11419 6722 3026 10894 6413 2795 10062 5923 2483 8939 5262 1500

ZH 1120(+) 3985 14346 8445 3751 13504 7949 3574 12866 7574 3410 12276 7226 3159 11372 6694 2807 10105 5948 1500

ZH 1250(+) 4444 15998 9417 4189 15080 8877 3995 14382 8466 3819 13748 8093 3546 12766 7514 3156 11362 6688 1.750

ZH 1400(+) 4994 17978 10582 4690 16884 9939 4469 16088 9470 4279 15404 9068 3982 14335 8438 3553 12791 7529 2000

ZH 1600(+) 5748 20693 12179 5411 19480 11465 4777 17197 10123 4662 16783 9879 4544 16358 9629 4081 14692 8648 2250

ZH 1800 6492 23371 13756 6122 22039 12972 5816 20938 12323 5557 20005 11775 5147 18529 10906 - - - 2500

ZH 2000 7228 26021 15315 6812 24523 14434 6490 23364 13751 6201 22324 13139 5749 20696 12181 5137 18493 10885 3000

ZH 2250 8131 29272 17229 7675 27630 16262 7323 26363 15517 7005 25218 14843 6506 23422 13785 5812 20923 12315 3000

ZH 2550 9168 33005 19426 8688 31277 18409 8288 29837 17561 7944 28598 16832 7397 26629 15673 6621 23836 14029 3500

ZH 2850 - - - 9678 34841 20507 9231 33232 19559 8856 31882 18765 8264 29750 17510 7418 26705 15718 4000

ZH 3150 - - - - - - 9790 35244 20744 9763 35147 20686 9134 32882 19354 8219 29588 17415 4000

Especificações técnicas em 60 Hz
Variante de 3 estágios

Descarga Livre Efetiva de Ar de acordo com a ASME PTC10 e ISO 5389.
Condições de referência:
 - Pressão de entrada de 1 bar(a)
 - Temperatura de entrada de 35°C (95°F)
 - Umidade de 60%
 - Temperatura da água de resfriamento de 26,7°C (80°F)



COMPROMISSO COM A 
PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL
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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


