
Compressores de 
parafuso rotativos 
isentos de óleo

ZR 300-750 & ZR 400-900 VSD



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 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 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 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, 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.  

A instalação é perfeita, o tempo de preparação é curto e não  

é necessário ar de instrumento. 

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 desenvolver e fabricar alguns dos compressores de parafuso isentos  

de óleo mais duráveis. O ZR, um compressor de parafuso rotativo moderno, vem dessa forte tradição.  

Ideal para indústrias em que o ar isento de óleo e de alta qualidade é essencial, o ZR oferece a mais alta 

confiabilidade e segurança juntamente com baixos custos de energia.

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
• 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.

Automotiva
• Para maximizar a produtividade na indústria automotiva,  

o tempo de paralisação deve ser eliminado.

• É essencial um pacote integrado e desenvolvido para  

um desempenho de longa duração. 



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

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 de carga/alívio 
• 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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Motor potente + Acionamento de Velocidade 
Variável (VSD)
• O motor TFVE IP55 protege contra pó e produtos químicos.

• Operação contínua em condições severas de temperatura ambiente.

• Economia direta de energia em até 35% com o motor de Acionamento 

de Velocidade Variável (VSD).

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

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

Ar Água Óleo

Filtro de ar

Elemento de  
baixa  pressão

Resfriador  
intermediário

Elemento de 
alta pressão

Resfriador final

Saída de ar

Entrada de ar

ZR Pack resfriado a água



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

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.

Energia

Economia de energia com VSD

Investimento

Manutenção

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

demanda por ar ajustando automaticamente a velocidade 

do motor. Isso resulta em 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, a pressão 

reduzida do sistema com o VSD minimiza drasticamente 

o uso de energia em toda a sua produção. 

Custo total do ciclo de vida 
do compressor 

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%



Monitoramento e controle: 
como obter o máximo pelo mínimo
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 soluções  

da Atlas Copco oferecem os principais benefícios, 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).

• 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 monitoração de dados

Monitoramento on-line e 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.



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 04 48 812 1216 1620 2024 24



Protegendo a sua produção
O ar comprimido não tratado contém umidade e, possivelmente, partículas de sujeira que podem danificar 

seu sistema de ar e contaminar 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.



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. 

Visão geral dos secadores

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.

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 
+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

Secadores de tambor rotativo por 
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.

ND
-40°C/-20°C
-40°F/-4°F

XD-S 
-20°C/+3°C
-4°F/+37°F

Secadores por adsorção reativados 
pelo calor de compressão.

• 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.

XD-G/XD+-G
-70°C/-40°C/-20°C
-94°F/-40°F/-4°F
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Produto de alta qualidade e sistema  
de proteção.
Com os compressores ZR, a Atlas Copco oferece um conjunto padrão unificado, incorporando a mais 

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

compressores ZR ou simplesmente for adaptá-los ao seu meio de produção específico, recursos opcionais 

estão disponíveis.

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 estão incluídos em nossa garantia 

do fabricante. 

A confiabilidade, a longevidade e o desempenho do nosso 

equipamento não serão afetados. 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 serviços local. 

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 300-750 ZR 400-900 VSD

Chumbadores • •

Filtros de óleo duplex • •

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

Válvula automática de corte de água • •

Recuperação de energia • •

Entrada de ar separada • •

Kit para purga de ar seco durante paralisação • •

Preparado para o secador MD instalado a parte • •

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

Versão HAT (de alta temperatura ambiente) • •

Invólucro IP 55 (TFVE) para o motor • -

Com PT 100s nos enrolamentos do motor • -

Com PT 1000s nos enrolamentos do motor • •

Com PT 1000s nos rolamentos do motor • •

Com PT 1000s nos enrolamentos e mancais do motor • •

Aquecedores de anticondensação • •

SMARTLINK • •

Equipamento de monitoramento SPM • •

Elementos isentos de teflon • •

Caixa de embalagem em madeira • •

Certificados de materiais • •

Certificado de teste • •

Teste de desempenho presenciado • •

Válvula termostática de água - •

Inversor de 12 pulsos - •

Filtro de pó, do tipo serviço pesado, para o ar de resfriamento do inversor - •

Rede IT - •

Opções

• : Opcional - : Não disponívelObserve que a disponibilidade da opção depende da configuração escolhida.



Especificações técnicas 
ZR 300-750

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

l/s m3/mín pcm kW hp dB(A) kg lb

50 Hz

ZR 300 - 7,5   774,7 46,5 1642 315 400 77 6550 14440
ZR 300 - 8,6  725,6 43,5 1537 315 400 76 6550 14440
ZR 300 - 10     694,9 41,7 1472 315 400 77 6550 14440
ZR 315 - 7,5     848,3 50,9 1797 315 400 77 6550 14440
ZR 315 - 8,6     793,5 47,6 1681 315 400 76 6550 14440
ZR 315 - 10     766,7 46,0 1625 315 400 77 6550 14440
ZR 355 - 7,5     939,2 56,4 1990 355 450 77 6950 15322
ZR 355 - 8,6     877,3 52,6 1859 355 450 76 6950 15322
ZR 355 - 10     839,8 50,4 1779 355 450 77 6950 15322
ZR 400 - 7,5     1034,3 62,1 2192 400 500 77 7050 15542
ZR 400 - 8,6     964,0 57,8 2043 400 500 79 7050 15542
ZR 400 - 10     930,6 55,8 1972 400 500 77 7050 15542
ZR 425 - 7,5     1143,9 68,6 2424 425 600 77 7250 15983
ZR 425 - 8,6     1063,1 63,8 2253 425 600 77 7250 15983
ZR 450 - 7,5     1275,7 76,5 2.703 450 600 79 8400 18519
ZR 450 - 8,6     1191,8 71,5 2525 450 600 75 8400 18519
ZR 450 - 10     1063,0 63,8 2252 450 600 77 8400 18519
ZR 500 - 7,5     1399,1 83,9 2965 500 700 79 8400 18519
ZR 500 - 8,6     1305,2 78,3 2766 500 700 79 8400 18519
ZR 500 - 10     1217,8 73,1 2580 500 700 77 8400 18519
ZR 630 - 7,5     1715,0 102,9 3634 630 800 78 9125 20117
ZR 630 - 8,6     1595,0 95,7 3380 630 800 79 9125 20117
ZR 630 - 10     1484,1 89,0 3145 630 800 79 9125 20117
ZR 750 - 7,5     2046,2 122,8 4336 750 900 78 9225 20337
ZR 750 - 8,6     1827,4 109,6 3872 750 900 79 9225 20337
ZR 750 - 10     1696,7 101,8 3595 750 900 79 9225 20337
60 Hz

ZR 300 - 8,6     756,0 45,4 1602 315 400 76 6550 14440
ZR 300 - 10,4     685,2 41,1 1452 315 400 77 6550 14440
ZR 315 - 8,6     843,4 50,6 1787 315 400 76 6550 14440
ZR 315 - 10,4     763,4 45,8 1618 315 400 77 6550 14440
ZR 355 - 8,6     943,8 56,6 2000 355 450 76 6950 15322
ZR 355 - 10,4     853,1 51,2 1808 355 450 77 6950 15322
ZR 400 - 8,6     1027,2 61,6 2177 400 500 79 7050 15542
ZR 400 - 10,4     935,2 56,1 1982 400 500 77 7050 15542
ZR 450 - 8,6     1320,5 79,2 2798 450 600 75 8400 18519
ZR 450 - 10,4      1162,9 69,8 2464 450 600 77 8400 18519
ZR 500 - 8,6     1533,5 92,0 3249 500 700 79 8400 18519
ZR 500 - 10,4     1347,0 80,8 2854 500 700 77 8400 18519
ZR 630 - 8,6     1691,8 101,5 3585 630 800 79 9125 20117
ZR 630 - 10,4     1483,9 89,0 3144 630 800 79 9125 20117
ZR 750 - 8,6     1913,5 114,8 4055 750 900 79 9225 20337
ZR 750 - 10,4     1730,0 103,8 3666 750 900 79 9225 20337

(1) Desempenho da unidade medido de acordo com  
a ISO 1217, Anexo C, 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 7.5/8.6 bar: a 7 bar.
 - Versões de 10/10.4 bar: a 9 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.



Especificações técnicas 
ZR 400-900 VSD (50/60 Hz)

(1) Desempenho da unidade medido de acordo com  
a ISO 1217, Anexo C, 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 7.5/8.6 bar: a 7 bar.
 - Versões de 10/10.4 bar: a 9 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.

Dimensões

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

bar(e) l/s m3/mín pcm dB(A) kg lb

ZR 400 VSD - 8,6 bar(e)
Mínimo 3,5 373 - 1235 22,4 - 74,1 790-2617

77 8540 18827Efetivo 7 371 - 1121 22,3 - 67,3 786-2375
Máximo 8,6 371 - 1068 22,3 - 54,1 786-2263

ZR 400 VSD - 10,4 bar(e)
Mínimo 7 375 - 999 22,5 - 59,9 795-2117

79 8540 18827Efetivo 9 375 - 999 22,5 - 59,9 795-2117
Máximo 10,4 374 - 998 22,4 - 59,9 792-2115

ZR 500 VSD - 8,6 bar(e)
Mínimo 3,5 373 - 1327 22,4 - 79,6 790-2812

77 8540 18827Efetivo 7 371 - 1326 22,3 - 79,6 786-2810
Máximo 8,6 371 - 1248 22,3 - 74,9 786-2644

ZR 500 VSD - 10,4 bar(e)
Mínimo 7 375 - 1179 22,5 - 70,7 795-2498

76 8540 18827Efetivo 9 375 - 1178 22,5 - 70,7 795-2496
Máximo 10,4 374 - 1178 22,4 - 70,7 792-2496

ZR 700 VSD - 8,6 bar(e)
Mínimo 3,5 943 - 2418 56,6 - 145,1 1998-5124

78 12420 27381Efetivo 7 942 - 2125 56,5 - 127,5 1996-4503
Máximo 8,6 941 - 1,985 56,5 - 119,1 1994-4206

ZR 700 VSD - 10,4 bar(e)
Mínimo 7 876 - 2.046 52,6 - 122,8 1856-4335

79 12420 27381Efetivo 9 875 - 1897 52,5 - 113,8 1854-4020
Máximo 10,4 875 - 1789 52,5 - 107,3 1854-3791

ZR 900 VSD - 8,6 bar(e)
Mínimo 3,5 943 - 2506 56,6 - 150,4 1998-5310

79 12420 27381Efetivo 7 942 - 2505 56,5 - 150,3 1996-5308
Máximo 8,6 941 - 2378 56,5 - 142,7 1994-5039

ZR 900 VSD - 10,4 bar(e)
Mínimo 7 876 - 2101 52,6 - 126,1 1856-4452

79 12420 27381Efetivo 9 875 - 2101 52,5 - 126,1 1854-4452
Máximo 10,4 875 - 2100 52,5 - 126,0 1854-4450

Tipo

Pack

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

mm polegada mm polegada mm polegada

ZR 300-425 3700 145,7 2120 83,5 2400 94,5

ZR 450-750 4060 159,8 2120 83,5 2400 94,5

ZR 400-500 VSD 4060 159,8 2120 83,5 2400 94,5

ZR 700-900 VSD 4060 159,8 2120 83,5 2470 97,2

C

A B



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 supera as barreiras do tempo.  
Isto é o que chamamos de Produtividade Sustentável.

www.atlascopco.com.br


