
Compressores de 
parafuso rotativos 
isentos de óleo

ZR/ZT 110-275 (FF) & ZR/ZT 132-315 VSD (FF)



Definindo padrões 
em eficiência 
energética, segurança 
e confiabilidade
O caminho mais curto para uma produtividade 

superior consiste em minimizar os custos operacionais 

e, ao mesmo tempo, manter sempre o fornecimento de 

ar com a qualidade correta. A série Z de compressores 

da Atlas Copco tem como foco economizar energia de 

maneira efetiva, garantindo a segurança do produto 

final - somente máquinas isentas de óleo eliminam 

os riscos de contaminação em 100% - e garantindo a 

máxima confiabilidade 24 horas por dia. Não apenas 

hoje, mas, dia após dia, ano após ano, com custos 

mínimos de manutenção, poucas intervenções de 

serviços e longos intervalos entre revisões.



A mais alta confiabilidade
Há 60 anos, os compressores Z da Atlas Copco são referência de 

durabilidade. Eles são construídos usando procedimentos 

consagrados de engenharia interna e são projetados e 

fabricados de acordo com a ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000 e 

OHSAS 18001. O ZR/ZT mais moderno usa amortecedores de 

pulsação, refrigeração e tecnologia de parafuso de última 

geração, proporcionando a você a mais alta confiabilidade.

Ar comprimido 100% isento de óleo
O ZR/ZT oferece ar 100% limpo e puro em conformidade com a 

certificação ISO 8573-1 CLASSE 0 (2010). Isso significa risco zero 

de contaminação, risco zero de produtos danificados ou pouco 

seguros, ou perdas devido ao tempo de paralisação na 

produção  acima de tudo, “classe 0” significa risco zero de 

prejudicar sua reputação. 

Máxima eficiência energética
Os  elementos de parafuso isentos de óleo do ZR/ZT 

proporcionam a melhor combinação, alta vazão (Descarga Livre 

Efetiva de Ar- FAD) com o mais baixo consumo de energia. 

Ótimo resfriamento, baixa queda de pressão e sistema de 

acionamento extremamente eficiente assegurando a mais alta 

eficiência do compressor. 

O pacote mais completo
Com o compressor ZR/ZT, a Atlas Copco oferece uma solução 

completa e sem custos ocultos. O pacote pronto para operar e 

totalmente integrado inclui tubulação interna, resfriadores, 

motor, sistema de lubrificação e sistema de controle. Para 

oferecer um produto final impecável existe a opção do secador 

por adsorção MD potencializando a economia de energia do 

conjunto. A instalação é livre de falhas, a partida técnica é 

rápida e não requer nenhuma ferramenta especial. Basta 

conectar e ligar.

Presença global - serviço local 
O nosso portfólio de produtos de pós-venda foi criado para 

agregar o máximo de valor para os nossos clientes, 

assegurando total disponibilidade e confiabilidade para os 

equipamentos de ar comprimido com o menor custo 

operacional possível. Oferecemos essa garantia total de serviço 

por intermédio da abrangente organização de Pós-vendas, 

mantendo a nossa posição como líderes em ar comprimido.



Ar isento de óleo 100% certificado
A Atlas Copco é reconhecida por projetar e fabricar os mais duráveis compressores de parafuso isentos 

de óleo. O compressor de parafuso rotativo ZR/ZT de alta tecnologia se destaca nesta forte tradição. Ideal 

para indústrias nas quais o ar isento de óleo de alta qualidade é fundamental, o ZR/ZT oferece a mais alta 

confiabilidade e segurança, combinadas com custos baixos de energia.

Comidas e bebidas
• Ar isento de óleo, 100% puro, limpo, adequado para todos os 

tipos de aplicações (exemplos: fermentação, embalagem, 

aeração, transporte, enchimento e nivelamento, limpeza e ar 

de instrumentos).

• A certificação ISO 8573-1 CLASSE 0 (2010) evita o 

comprometimento da pureza do seu produto final e assegura 

risco zero de contaminação.

Produtos têxteis
• Instalação simples e rápida.

• Uma solução completa, totalmente integrada e pronta para usar.

Petróleo e gás
• Anos de experiência no fornecimento de ar comprimido para a 

indústria de óleo & gás.

• Ar comprimido 100% isento de óleo para ar de controle/

instrumento ou ar de serviço.

• Forte rede global de serviços para oferecer assistência com 

rapidez e qualidade.

Usinas de energia elétrica
• Ideal para aplicações como a dessulforização de gases de 

combustão, ar de oxidação e leitos fluidizados. 

• Operação contínua.



Classe 0:  
o padrão da indústria
O ar isento de óleo é utilizado em todos os tipos 

de indústria onde a qualidade do ar é fundamental 

para o produto final e para o processo de produção. 

Essas aplicações incluem alimentos e bebidas, 

produtos farmacêuticos, químicos e petroquímicos, 

semicondutores e eletrônicos, o setor médico, 

indústria automotiva, a indústria têxtil e muito mais. 

Nesses ambientes críticos, mesmo a contaminação 

por quantidades mínimas de óleo pode resultar em 

altos custos de parada de produção e deterioração 

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 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 isentos 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. 

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

Classes atuais da ISO 8573-1 (2010) (as cinco principais classes e a respectiva 
concentração máxima em quantidade total de óleo).
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Tecnologia Z comprovada:  
versão ZR (resfriado a água)

Resfriadores de alta eficiência e separador de água
• Tubulação de aço inoxidável resistente à corrosão*.

• Solda feita por robôs, altamente confiável; sem riscos de  vazamentos*.

•  Componente de Alumínio em forma de estrela, aumenta a transferência  

de calor.

• Separador de água com projeto de labirinto, separa eficientemente  

o condensado do ar comprimido.

• A baixa passagem de umidade protege o equipamento a jusante.

3

Elemento de compressão isento de óleo, 
padrão mundial. 
• Projeto exclusivo dos selos de ar/óleo, garante ao compressor Z ar certificado 

100% isento de óleo.

• Superior revestimento do rotor Atlas Copco, para alta eficiência e durabilidade.

• Camisas de resfriamento.

2

Válvula com regulagem de carga/descarga 
• Sem a necessidade de fornecimento de ar externo.

• Bloqueio mecânico da válvula de entrada e de alívio.

• Baixa potência consumida em alívio.

1

* Somente para versões ZR resfriadas a água.
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Ar Água Óleo

Motor
• Proteção IP55 TFVE - contra pó e umidade.

• Motor  de velocidade fixa  de alta eficiência com alta performance 

e rendimento Premium

4

Unidade de controle 
avançado Elektronikon® 
• Monitor colorido de 5,7 polegadas, disponível em 31 idiomas para 

facilitar o uso em muitos locais.

• Controla o motor de acionamento principal e regula a pressão do 

sistema para maximizar a eficiência de energia.

5

ZR Pack resfriado a água
Filtro de ar

Elemento de 
baixa pressão

Resfriador 
intermediário

Elemento de 
alta pressão

Resfriador final

Saída de ar

Entrada de ar
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Um pacote Full Feature completo:
Versão ZT (resfriada a ar)

Carenagem silenciosa
• Estrutura de base com encaixe para empilhadeiras.

• Embalagem completa, fácil de instalar.

• Baixo nível de ruído.

1

Eficiente filtragem do ar 
de entrada
• Sistema de remoção de pó de 2 estágios 

(99,9% para 3 mícrons).

• Pequena perda de carga.

• Proteção eficiente do compressor.

• Perdas mínimas de entrada.

2

Motor de alta eficiência + VSD
• O motor TFVE IP55 protege contra pó e produtos químicos.

• Operação contínua em condições severas de 

temperatura ambiente.

• Total regulagem entre 30 e 100% da capacidade máxima.

3
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Full Feature: secador por adsorção IMD
• Elimina a umidade antes que entre na rede de ar.

• Garante um processo confiável e um produto final de 

alta qualidade.

• Não necessita de energia externa para secar o ar, com grande 

economia de energia e nenhuma perda de ar comprimido.

• Queda mínima de pressão.

4

Entrada de ar

Saída de ar

Filtro de ar

Elemento de 
alta pressão

Resfriador 
de óleo

Elemento de 
baixa pressão

Resfriador final
(com pré-resfriador)

Resfriador intermediário
(com pré-resfriador)

ZT Full Feature resfriado a ar

Ar Água Óleo



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) no ramo 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 integrados no mercado.

Energia

Economia de energia com VSD

Investimento

Manutenção

Economia de energia de até 35%
A tecnologia VSD da Atlas Copco acompanha de perto 

a demanda de ar ajustando automaticamente a 

velocidade do motor. Isso gera uma grande economia 

de energia de até 35%. O Custo do ciclo de vida de um 

compressor pode ser reduzido em 22%, em média. 

Além disso, uma pressão de sistema reduzida com VSD 

minimiza drasticamente o uso de energia em toda a 

sua produção. 

Custo total do ciclo de vida 
do compressor 

O que há de exclusivo no VSD integrado da Atlas Copco?

1 O Elektronikon® controla o compressor e o inversor 

integrado, garantindo máxima segurança à máquina 

dentro de determinados parâmetros.

2 A seleção flexível de pressão de 4 a 10,4 bar com VSD 

reduz custos de eletricidade.

3 Projeto específico de inversor e motor (com mancais 

protegidos) para a mais alta eficiência na faixa 

de rotação.

4 Motor elétrico especificamente projetado para baixas 

velocidades de operação, com atenção especial para o 

resfriamento do mesmo e para o resfriamento 

do compressor.

5 Todos os compressores VSD da Atlas Copco são testados 

e certificados pela EMC. A operação do compressor não 

influencia as fontes externas e vice-versa.

6 Os aprimoramentos mecânicos asseguram que todos os 

componentes operem abaixo dos níveis críticos de 

vibração em toda a faixa de rotação do compressor.

7 Um inversor de frequência altamente eficiente em um 

cubículo garante a operação estável em temperatura 

ambiente elevada de até 50°C/122°F (padrão até 

40°C/104°F).

8 Não há 'janela de velocidade' que possa comprometer a 

economia de energia e a estabilidade da pressão na 

rede. A capacidade da faixa operacional do compressor 

é maximizada para 70-75%.

9 A faixa de variação de pressão da rede é mantida em 

0,10 bar (1,5 psi).

35%

12%

11%

42%



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.

A inteligência faz parte do pacote
• 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. 

• Monitoramento remoto e avisos de corte de funcionamento 

através de comunicação Ethernet.

• Disponível em 31 idiomas diferentes (incluindo opcional de 

idiomas com base nos caracteres). 

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



Protegendo a sua produção
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.

Aumenta a confiabilidade da produção
O ar de baixa qualidade aumenta o risco de corrosão, o que pode reduzir o tempo de vida útil do equipamento de produção. As 

soluções de tratamento de ar produzem ar limpo, o que aumenta a confiabilidade do sistema, evitando tempos de paralisação e 

atrasos na produção.

Protege a qualidade da produção
O ar comprimido que entra em contato com os seus produtos finais não deve afetar a qualidade deles. A Atlas Copco fornece ar limpo 

e seco para proteger a sua produção e reputação no mercado.

Excelente economia de energia e de custos
As soluções de ar de qualidade da Atlas Copco representam economia de energia substancial durante o dia todo, todos os dias. 

Elevando a tecnologia para um novo nível, esses produtos proporcionam máxima economia de custos.

Tranquilidade comprovada
Com base no know-how e em anos de experiência, toda a linha de ar de qualidade da Atlas Copco é produzida internamente e testada 

com os métodos mais rigorosos na indústria.



ND

BD/BD+

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

Secador por adsorção reativado por calor

• Uso de aquecedores elétricos para regenerar o dessecante

• Queda de pressão limitada

• Variantes sem perda de ar comprimido

FD/FD+ (VSD) 
+3°C/+20°C
+37°F/+68°F

Secador por refrigeração

• 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

MD
-20°C/+3°C
-4°F/+37°F

MDG
-40°C/-20°C
-40°F/-4°F

Secadores de tambor rotativo por calor de compressão

• Utilização do calor de compressão que está livremente disponível

• Consumo de energia insignificante

• Variantes com reforço extra de calor para pontos de orvalho mais baixos

ND
-40°C/-20°C
-40°F/-4°F

Visão geral dos secadores
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Para proteger ainda mais seu investimento, equipamentos e processos, a Atlas Copco apresenta uma completa e inovadora linha de soluções de ar de qualidade, para 
atender às exigências de alta qualidade da sua aplicação específica.

FD/FD+ (VSD)

MD

MDG
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Um pacote Full Feature completo
O conceito do Full Feature da Atlas Copco representa uma solução compacta e completa de ar de qualidade. 

Integrando o secador IMD e o seu respectivo Acionamento de Velocidade Variável nos modelos VSD, são 

gerados pacotes completos que oferecem o ar da mais alta qualidade com o menor custo possível.

Proteja seu sistema de ar comprimido
Um sistema de ar comprimido seco é essencial para manter a confiabilidade 

dos processos de produção e a qualidade dos produtos finais. O ar não 

tratado pode causar corrosão na tubulação, falha prematura do 

equipamento pneumático e deterioração do produto.

Secador por adsorção IMD
O secador por adsorção IMD elimina a umidade antes que ela entre na rede de ar, garantindo um 

processo confiável e um produto final impecável. Como não é necessária energia externa para 

secar o ar, uma grande economia de energia é obtida. A queda de pressão através do secador é 

mínima, o que também diminui os custos operacionais.

O princípio de secagem IMD

1  Ar quente não saturado

2  Ar quente saturado

3  Ar frio saturado

4  Ar seco

5  Seção de secagem



Otimize o seu sistema
Com os compressores ZR/ZT, a Atlas Copco oferece um conjunto padrão incorporando, integrando a mais 

recente tecnologia em um projeto feito para durar. Para otimizar ainda mais o desempenho dos seus ZR/ZT 

ou simplesmente adaptá-los ao seu meio de produção específico.

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
Todos os equipamentos Atlas Copco são produzidos com a mais 

alta qualidade de fabricação, garantida por sua tradição 

emconfiabilidade,longevidade edesempenho dos equipamentos. 

Uma operação de pós-venda global e local, que assegura a 

manutenção rápida e confiável. 

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.

ZR 110 - 275 ZT 110 - 275 ZR 132 - 315 VSD ZT 132 - 315 VSD

Pacote de monitoramento e proteção (aquecedores 
anticondensação / equipamento SPM / PT 1000 nos 
enrolamentos e rolamentos)

• • • •

SMARTLINK • • • •

Kit para purga de ar seco durante longos períodos de paralisação 
(para ambientes tropicais) • • • •

By-pass do secador • • • •

Compensador de carga baixa para secador integrado • • • •

Sensor de PDP • • • •

Rotor isento de silicone • • • •

Chumbadores • • • •

Flange(s) ANSI para conexões de ar (e de água) • • • •

Embalagem de proteção em caixa de madeira • • • •

Filtro de óleo duplo • • • •

Kit de pré-filtro • • • •

Entrada de ar separada • • • •

Elementos isentos de teflon • • • •

Versão HAT (temperatura ambiente alta) (*) • • • •

Variante de ar quente (= sem resfriador posterior) • • • •

Certificados de materiais • • • •

Certificado de teste • • • •

Teste de desempenho presenciado • • • •

Recuperação de energia • - • -

Válvula de corte de água • - • -

Motor superdimensionado • • - -

PT 100 nos enrolamentos (somente para motor de 
média tensão) • • - -

Aterramento para redes IT, TT ou TN - - • •

Opções

• : Opcional - : Não disponível(*) A temperatura máxima de ar na entrada/resfriamento é de 50 °C/122 °F para as versões HAT.
Observe que a disponibilidade da opção depende da configuração escolhida.



Tipo

  Descarga livre efetiva de ar (1) Motor instalado
Nível de 
ruído (2)

Peso

Pack Full Feature

l/s m3/mín pcm kW hp dB(A) kg lb kg lb

50 Hz
ZR 110 - 7,5 318,2 19,1 674 110 150 69 2635 5809 2880 6349
ZR 110 - 8,6 286,1 17,2 606 110 150 69 2635 5809 2880 6349
ZR 110 - 10 266,5 16,0 565 110 150 69 2635 5809 2880 6349
ZR 132 - 7,5 365,6 21,9 775 132 150 69 2760 6085 2940 6482
ZR 132 - 8,6 326,4 19,6 692 132 150 69 2760 6085 2940 6482
ZR 132 - 10 314,2 18,9 666 132 150 69 2760 6085 2940 6482
ZR 145 - 7,5 391,6 23,5 830 145 200 70 2900 6393 3080 6790
ZR 145 - 8,6 361,7 21,7 766 145 200 70 2900 6393 3080 6790
ZR 145 - 10 334,5 20,1 709 145 200 69 2900 6393 3080 6790
ZR 145 - 13 304,0 18,2 644 145 200 73 2900 6393 3080 6790
ZR 160 - 7,5 472,2 28,3 1001 160 200 69 3850 8488 5650 12456
ZR 160 - 8,6 435,9 26,2 924 160 200 69 3850 8488 5650 12456
ZR 160 - 10 402,6 24,2 853 160 200 69 3850 8488 5650 12456
ZR 200 - 7,5 602,1 36,1 1276 200 250 67 4000 8818 5800 12787
ZR 200 - 8,6 551,6 33,1 1169 200 250 67 4000 8818 5800 12787
ZR 200 - 10 506,2 30,4 1073 200 250 69 4000 8818 5800 12787
ZR 250 - 7,5 717,6 43,1 1521 250 300 67 4100 9039 5900 13007
ZR 250 - 8,6 683,8 41,0 1449 250 300 67 4100 9039 5900 13007
ZR 250 - 10 622,5 37,4 1319 250 300 67 4100 9039 5900 13007
ZR 250 - 13 (3) 514,9 30,9 1091 250 300 70 4100 9039
ZR 275 - 7,5 774,1 46,4 1640 275 350 67 4300 9480 6100 13448
ZR 275 - 8,6 717,6 43,1 1521 275 350 67 4300 9480 6100 13448
ZR 275 - 10 683,5 41,0 1448 275 350 67 4300 9480 6100 13448
ZR 275 - 13 (3) 561,8 33,7 1190 275 350 70 4300 9480
60 Hz
ZR 110 - 7 347,7 20,9 737 110 150 69 2635 5809 2880 6349
ZR 110 - 8,6 318,2 19,1 674 110 150 69 2635 5809 2880 6349
ZR 110 - 10,4 288,7 17,3 612 110 150 69 2635 5809 2880 6349
ZR 145 - 8,6 395,7 23,7 838 145 200 68 2900 6393 3080 6790
ZR 145 - 10,4 335,9 20,2 712 145 200 69 2900 6393 3080 6790
ZR 145 - 13 315,2 18,9 668 145 200 73 2900 6393 3080 6790
ZR 160 - 7 465,4 27,9 986 160 200 69 3850 8488 5650 12456
ZR 160 - 8,6 423,5 25,4 897 160 200 69 3850 8488 5650 12456
ZR 160 - 10,4 375,5 22,5 796 160 200 69 3850 8488 5650 12456
ZR 200 - 7 575,1 34,5 1219 200 250 67 4000 8818 5800 12787
ZR 200 - 8,6 519,1 31,1 1100 200 250 69 4000 8818 5800 12787
ZR 200 - 10,4 459,6 27,6 974 200 250 69 4000 8818 5800 12787
ZR 250 - 7 667,0 40,0 1413 250 300 67 4100 9039 5900 13007
ZR 250 - 8,6 621,7 37,3 1317 250 300 67 4100 9039 5900 13007
ZR 250 - 10,4 546,9 32,8 1159 250 300 69 4100 9039 5900 13007
ZR 250 - 13 (3) 500,6 30,0 1061 250 300 70 4100 9039
ZR 275 - 7 749,9 45,0 1589 275 350 67 4300 9480 6100 13448
ZR 275 - 8,6 725,3 43,5 1537 275 350 67 4300 9480 6100 13448
ZR 275 - 10,4 640,0 38,4 1356 275 350 67 4300 9480 6100 13448
ZR 275 - 13 (3) 561,5 33,7 1190 275 350 70 4300 9480

Especificações técnicas 
ZR 110-275 (FF)

(1) Desempenho da unidade medido de acordo com a 
ISO 1217, Anexo C & E, Edição 4 (2009).
Condições de referência:
 - Umidade relativa 0%.
 - Pressão de entrada absoluta de 1 bar (14,5 psi).
 - Temperatura do ar de entrada de 20°C/68°F.
FAD é medido nas seguintes pressões de trabalho:
Velocidade fixa:
 - Versões de 7/7,5/8,6 bar: a 7 bar.
 - Versões de 10/10.4 bar: a 9 bar.
 - Versão de 13 bar: a 12 bar.
Para VSD: na pressão máxima de trabalho.

(2) Nível de pressão sonora com emissão ponderada 
na estação de trabalho (LpWSAd).

Medido em conformidade com a norma 
ISO 2151: 2004 usando a ISO 9614/2 (método de 
digitalização de intensidade do som).
O fator de correção agregado (+/- 3 dB(A)) é o valor 
total de incerteza (KpAd) em conformidade com o 
código de teste.

(3) Não disponível como variante FF.
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Especificações técnicas 
ZT 110-275 (FF)

Tipo

  Descarga livre efetiva de ar (1) Motor instalado
Nível de 
ruído (2)

Peso

Pack Full Feature

l/s m3/mín pcm kW hp dB(A) kg lb kg lb

50 Hz
ZT 110 - 7,5 306,9 18,4 650 110 150 71 3560 7848 4070 8973
ZT 110 - 8,6 286,2 17,2 606 110 150 71 3560 7848 4070 8973
ZT 110 - 10 266,9 16,0 566 110 150 71 3560 7848 4070 8973
ZT 132 - 7,5 363,1 21,8 769 132 150 72 3700 8157 4210 9281
ZT 132 - 8,6 325,2 19,5 689 132 150 72 3700 8157 4210 9281
ZT 132 - 10 313,3 18,8 664 132 150 72 3700 8157 4210 9281
ZT 145 - 7,5 387,3 23,2 821 145 200 72 3850 8488 4360 9612
ZT 145 - 8,6 358,4 21,5 759 145 200 72 3850 8488 4360 9612
ZT 145 - 10 332,3 19,9 704 145 200 72 3850 8488 4360 9612
ZT 160 - 7,5 465,5 27,9 986 160 200 77 5150 11354 6350 13999
ZT 160 - 8,6 429,4 25,8 910 160 200 77 5150 11354 6350 13999
ZT 160 - 10 396,3 23,8 840 160 200 78 5150 11354 6350 13999
ZT 200 - 7,5 568,4 34,1 1204 200 250 78 5250 11574 6450 14220
ZT 200 - 8,6 521,7 31,3 1105 200 250 78 5250 11574 6450 14220
ZT 200 - 10 499,6 30,0 1059 200 250 78 5250 11574 6450 14220
ZT 250 - 7,5 706,3 42,4 1497 250 300 77 5300 11684 6500 14330
ZT 250 - 8,6 673,5 40,4 1427 250 300 78 5300 11684 6500 14330
ZT 250 - 10 613,9 36,8 1301 250 300 78 5300 11684 6500 14330
ZT 275 - 7,5 738,1 44,3 1564 275 350 77 5400 11905 6600 14550
ZT 275 - 8,6 706,3 42,4 1497 275 350 78 5400 11905 6600 14550
ZT 275 - 10 673,1 40,4 1426 275 350 78 5400 11905 6600 14550
60 Hz
ZT 110 - 8,6 317,7 19,1 673 110 150 71 3560 7848 4070 8973
ZT 110 - 10,4 288,6 17,3 612 110 150 71 3560 7848 4070 8973
ZT 145 - 8,6 391,2 23,5 829 145 200 72 3850 8488 4360 9612
ZT 145 - 10,4 334,1 20,0 708 145 200 72 3850 8488 4360 9612
ZT 160 - 8,6 416,9 25,0 883 160 200 77 5150 11354 6350 13999
ZT 160 - 10,4 371,0 22,3 786 160 200 78 5150 11354 6350 13999
ZT 200 - 8,6 512,1 30,7 1085 200 250 77 5150 11354 6350 13999
ZT 200 - 10,4 453,2 27,2 960 200 250 78 5150 11354 6350 13999
ZT 250 - 8,6 613,0 36,8 1299 250 300 78 5300 11684 6500 14330
ZT 250 - 10,4 540,1 32,4 1144 250 300 78 5300 11684 6500 14330
ZT 275 - 8,6 713,7 42,8 1512 275 350 78 5400 11905 6600 14550
ZT 275 - 10,4 630,9 37,9 1337 275 350 78 5400 11905 6600 14550

Tipo

Pack Full Feature

A 
(Comprimento) B (Largura) C (Altura) A 

(Comprimento) B (Largura) C (Altura)

mm pole-
gada mm pole-

gada mm pole-
gada mm pole-

gada mm pole-
gada mm pole-

gada

ZR 110-145 2540 100,0 1650 65,0 2000 78,7 3440 135,4 1650 65,0 2000 78,7

ZR 160-275 3140 123,0 1650 65,0 2000 78,7 4340 170,9 1650 65,0 2000 78,7

ZT 110-145 4040 159,1 1650 65,0 2000 78,7 4040 159,1 1650 65,0 2000 78,7

ZT 160-275 5040 198,4 1650 65,0 2100 82,7 5040 198,4 1650 65,0 2100 82,7

Dimensões

(1) Desempenho da unidade medido de acordo com a 
ISO 1217, Anexo C & E, Edição 4 (2009).
Condições de referência:
 - Umidade relativa 0%.
 - Pressão de entrada absoluta de 1 bar (14,5 psi).
 - Temperatura do ar de entrada de 20°C/68°F.
FAD é medido nas seguintes pressões de trabalho:
Velocidade fixa:
 - Versões de 7/7,5/8,6 bar: a 7 bar.
 - Versões de 10/10.4 bar: a 9 bar.
 - Versão de 13 bar: a 12 bar.
Para VSD: na pressão máxima de trabalho.

(2) Nível de pressão sonora com emissão ponderada 
na estação de trabalho (LpWSAd).

Medido em conformidade com a norma 
ISO 2151: 2004 usando a ISO 9614/2 (método de 
digitalização de intensidade do som).
O fator de correção agregado (+/- 3 dB(A)) é o valor 
total de incerteza (KpAd) em conformidade com o 
código de teste.



(1) Para a pressão de trabalho da variante de FF, 
consulte a Atlas Copco.

(2) Desempenho da unidade medido de acordo com a 
ISO 1217, Anexo C & E, Edição 4 (2009).
Condições de referência:
 - Umidade relativa 0%.
 - Pressão de entrada absoluta de 1 bar (14,5 psi).
 - Temperatura do ar de entrada de 20°C/68°F.
FAD é medido nas seguintes pressões de trabalho:
Velocidade fixa:
 - Versões de 7/7,5/8,6 bar: a 7 bar.
 - Versões de 10/10.4 bar: a 9 bar.
 - Versão de 13 bar: a 12 bar.
Para VSD: na pressão máxima de trabalho.

(3) Nível de pressão sonora com emissão ponderada 
na estação de trabalho (LpWSAd).

Medido em conformidade com a norma 
ISO 2151: 2004 usando a ISO 9614/2 (método de 
digitalização de intensidade do som).
O fator de correção agregado (+/- 3 dB(A)) é o valor 
total de incerteza (KpAd) em conformidade com o 
código de teste.

Especificações técnicas 
ZR 132-315 VSD (FF) (50/60 Hz)

Tipo

Pressão de trabalho(1) Descarga livre efetiva de ar (2) Nível de 
ruído (3)

Peso

Pack Full Feature

bar(g) l/s m3/mín pcm dB(A) kg lb kg lb

ZR 132 VSD - 8,6 bar(e)

Mínimo 3,5 130 - 440 7,8 - 26,4 276 - 932

74 2870 6327 3500 7716Efetivo 7 129 - 374 7,7 - 22,4 273 - 792

Máximo 8,6 128 - 343 7,7 - 20,6 272 - 727

ZR 132 VSD - 10,4 bar(e)

Mínimo 6 119 - 373 7,1 - 22,4 252 - 789

74 2870 6327 3500 7716Efetivo 9 122 - 337 7,3 - 20,2 258 - 715

Máximo 10,4 137 - 313 8,2 - 18,8 291 - 663

ZR 160 VSD - 8,6 bar(e)

Mínimo 3,5 130 - 440 7,8 - 26,4 276 - 931

74 2870 6327 3500 7716Efetivo 7 129 - 431 7,7 - 25,9 273 - 914

Máximo 8,6 128 - 398 7,7 - 23,9 272 - 843

ZR 160 VSD - 10,4 bar(e)

Mínimo 6 119 - 412 7,1 - 24,7 252 - 872

74 2870 6327 3500 7716Efetivo 9 122 - 392 7,3 - 23,5 258 - 831

Máximo 10,4 137 - 366 8,2 - 21,9 291 - 774

ZR 250 VSD - 8,6 bar(e)

Mínimo 3,5 244 - 831 14,7 - 49,8 518 - 1760

73 4600 10141 6400 14109Efetivo 7 243 - 714 14,6 - 42,9 514 - 1514

Máximo 8,6 242 - 660 14,5 - 39,6 513 - 1399

ZR 250 VSD - 10,4 bar(e)

Mínimo 6 211 - 742 12,7 - 44,5 447 - 1572

73 4600 10141 6400 14109Efetivo 9 234 - 640 14,0 - 38,4 496 - 1357

Máximo 10,4 322 - 592 19,3 - 35,5 682 - 1254

ZR 315 VSD - 8,6 bar(e)

Mínimo 3,5 244 - 831 14,7 - 49,8 518 - 1760

73 4600 10141 6400 14109Efetivo 7 243 - 830 14,6 - 49,8 514 - 1759

Máximo 8,6 242 - 775 14,5 - 46,5 513 - 1642

ZR 315 VSD - 10,4 bar(e)

Mínimo 6 211 - 749 12,7 - 44,9 447 - 1587

73 4600 10141 6400 14109Efetivo 9 234 - 737 14,0 - 44,2 496 - 1563

Máximo 10,4 322 - 698 19,3 - 41,9 682 - 1478



(1) Para a pressão de trabalho da variante de FF, 
consulte a Atlas Copco.

(2) Desempenho da unidade medido de acordo com a 
ISO 1217, Anexo C & E, Edição 4 (2009).
Condições de referência:
 - Umidade relativa 0%.
 - Pressão de entrada absoluta de 1 bar (14,5 psi).
 - Temperatura do ar de entrada de 20°C/68°F.
FAD é medido nas seguintes pressões de trabalho:
Velocidade fixa:
 - Versões de 7/7,5/8,6 bar: a 7 bar.
 - Versões de 10/10.4 bar: a 9 bar.
 - Versão de 13 bar: a 12 bar.
Para VSD: na pressão máxima de trabalho.

(3) Nível de pressão sonora com emissão ponderada 
na estação de trabalho (LpWSAd).

Medido em conformidade com a norma 
ISO 2151: 2004 usando a ISO 9614/2 (método de 
digitalização de intensidade do som).
O fator de correção agregado (+/- 3 dB(A)) é o valor 
total de incerteza (KpAd) em conformidade com o 
código de teste.

Especificações técnicas 
ZT 132-315 VSD (FF) (50/60 Hz)

Dimensões

Tipo

Pressão de trabalho(1) Descarga livre efetiva de ar (2) Nível de 
ruído (3)

Peso

Pack Full Feature

bar(g) l/s m3/mín pcm dB(A) kg lb kg lb

ZT 132 VSD - 8,6 bar(e)

Mínimo 3,5 128 - 419 7,7 - 25,1 272 - 888

76 3820 8422 4330 9546Efetivo 7 127 - 363 7,6 - 21,8 269 - 768

Máximo 8,6 127 - 335 7,6 - 20,1 268 - 711

ZT 132 VSD - 10,4 bar(e)

Mínimo 6 148 - 362 8,9 - 21,7 315 - 768

76 3820 8422 4330 9546Efetivo 9 178 - 330 10,7 - 19,8 377 - 699

Máximo 10,4 199 - 307 11,9 - 18,4 421 - 651

ZT 160 VSD - 8,6 bar(e)

Mínimo 3,5 128 - 419 7,7 - 25,1 272 - 888

76 3820 8422 4330 9546Efetivo 7 127 - 409 7,6 - 24,6 269 - 868

Máximo 8,6 127 - 380 7,6 - 22,8 268 - 806

ZT 160 VSD - 10,4 bar(e)

Mínimo 6 148 - 392 8,9 - 23,5 315 - 831

76 3820 8422 4330 9546Efetivo 9 178 - 375 10,7 - 22,5 377 - 795

Máximo 10,4 199 - 352 11,9 - 21,1 421 - 746

ZT 250 VSD - 8,6 bar(e)

Mínimo 3,5 240 - 824 14,4 - 49,4 508 - 1746

78 5750 12676 6950 15322Efetivo 7 238 - 697 14,3 - 41,8 504 - 1477

Máximo 8,6 237 - 645 14,2 - 38,7 502 - 1367

ZT 250 VSD - 10,4 bar(e)

Mínimo 6 216 - 727 13,0 - 43,6 458 - 1540

78 5750 12676 6950 15322Efetivo 9 214 - 638 12,9 - 38,3 454 - 1352

Máximo 10,4 416 - 596 25,0 - 35,7 881 - 1262

ZT 315 VSD - 8,6 bar(e)

Mínimo 3,5 240 - 833 14,4 - 50,0 508 - 1765

78 5750 12676 6950 15322Efetivo 7 238 - 788 14,3 - 47,3 504 - 1670

Máximo 8,6 237 - 735 14,2 - 44,1 502 - 1557

ZT 315 VSD - 10,4 bar(e)

Mínimo 6 216 - 763 13,0 - 45,8 458 - 1616

78 5750 12676 6950 15322Efetivo 9 214 - 725 12,9 - 43,5 454 - 1535

Máximo 10,4 416 - 681 25,0 - 40,9 881 - 1444

Tipo

Pack Full Feature

A 
(Comprimento) B (Largura) C (Altura) A 

(Comprimento) B (Largura) C (Altura)

mm pole-
gada mm pole-

gada mm pole-
gada mm pole-

gada mm pole-
gada mm pole-

gada

ZR 132-160 VSD 2540 100,0 1650 65,0 2000 78,7 3440 135,4 1650 65,0 2000 78,7

ZR 250-315 VSD 3140 123,6 1650 65,0 2000 78,7 4340 170,9 1650 65,0 2000 78,7

ZT 132-160 VSD 4040 159,1 1650 65,0 2000 78,7 4040 159,1 1650 65,0 2000 78,7

ZT 250-315 VSD 5040 198,4 1650 65,0 2100 82,7 5040 198,4 1650 65,0 2100 82,7
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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


