
Yağsız döner 
vidalı kompresörler

ZR 300-750 ve ZR 400-900 VSD



Enerji verimliliği, 
güvenlik ve güvenilirlikte 
standartları belirler
Maksimum verimliliğe giden en kısa yol, işletme maliyetlerini 
en aza indirirken doğru kalitede kesintisiz hava sağlamaktır. 
Atlas Copco Z kompresör serisi yüksek enerji tasarrufuna 
odaklanır ve ürün güvenliği sağlar. Kirlenme riski yalnızca 
yağsız makinelerde %100 oranında önlenebilir. Bu seri aynı 
zamanda mümkün olan en yüksek güvenilirliği 24 saat 
boyunca sağlar. Üstelik bunu yalnızca bugün değil, her gün, 
her yıl minimum bakım maliyeti, az sayıda servis işlemi ve 
uzun bakım aralıklarıyla yapar.



En yüksek güvenilirlik
Atlas Copco Z serisi kompresörler 60 yıldır dayanıklılık konusunda 
standartları belirlemektedir. Uzun süredir devam eden şirket içi 
mühendislik uygulamalarıyla geliştirilmiş ve ISO 9001, ISO 14001, 
ISO 22000 ve OHSAS 18001'e göre tasarlanıp üretilmişlerdir. 
Zamanla başarısını kanıtlamış modern vida teknolojisinden yararlanan 
yüksek performanslı ZR, soğutma ve titreşim damperleri kullanır ve size 
en yüksek seviyede güvenilirlik sağlar.

%100 yağsız basınçlı hava
ZR, ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) sertifikası ile uyumlu %100 saf ve temiz 
hava sağlar. Bu da sıfır kirlenme riski, sıfır hasarlı ürün riski, sıfır arıza süresi 
riski ve şirketinizin büyük emeklerle kazandığı profesyonel itibarına sıfır 
zarar gelme riski anlamına gelir. 

Maksimum enerji verimliliği
ZR'nin üstün yağsız vida elemanları, yüksek Serbest Hava Dağıtımı (FAD) 
ile en düşük enerji tüketimini en uygun şekilde bir araya getirir. Büyük 
soğutma sistemi, düşük basınç kaybı ve son derece verimli güç aktarım 
sistemi, en yüksek kompresör paketi verimliliğini sağlar. 

Eksiksiz paket
Atlas Copco, ZR kompresör ile gizli maliyetleri olmayan üstün bir çözüm 
sağlar. Tamamen entegre ve kullanıma hazır olan pakette dahili borular, 
soğutucular, motor, yağlama ve kontrol sistemi bulunur. Kurulum 
sorunsuz olarak gerçekleştirilir, devreye alma süresi kısadır ve harici cihaz 
havası gerekmez. 
Makineyi çalıştırmak için sadece enerji vermeniz yeterlidir.

Dünya çapında varlık - yerel servis hizmeti 
Satış sonrası ürün portföyümüz, mümkün olan en düşük işletme 
maliyetleriyle basınçlı hava ekipmanının optimum seviyede kullanılabilir 
ve güvenilir olmasını sağlayarak müşterilerimize maksimum değer 
katacak şekilde tasarlanmıştır. Bu eksiksiz servis garantisini kapsamlı 
servis organizasyonumuzla sunarak basınçlı hava sektöründeki lider 
konumumuzu koruyoruz.



%100 sertifikalı yağsız hava
Atlas Copco, en dayanıklı yağsız vidalı kompresörleri tasarlaması ve üretmesi ile ünlüdür. Yüksek performanslı ZR döner 
vidalı kompresör de bu güçlü geleneğin bir parçasıdır. Yüksek kaliteli yağsız havanın büyük önem taşıdığı sektörler için 
ideal olan ZR, düşük enerji maliyetleri ile en yüksek seviyede güvenilirlik ve güvenlik sunar.

Elektronik
• Optimum enerji verimliliğiyle üretilen temiz, kuru, yüksek kaliteli hava 

(Class 0) temel öneme sahiptir.

• Bilgisayar çiplerinin ve bilgisayar kartlarının üzerindeki mikroskobik 
kirlerin temizlenmesi gibi uygulamalarda kullanılır.

Tekstil
• Hızlı ve kolay kurulum.

• Eksiksiz, tamamen entegre, kullanıma hazır çözüm.

Petrol ve gaz
• Petrol ve gaz endüstrisine yıllardır basınçlı hava sağlamanın 

verdiği deneyim.

• Kontrol/cihaz havası veya tampon havası için %100 yağsız 
basınçlı hava.

• 7/24 yardım sağlayan güçlü global destek ağı.

Otomotiv
• Otomotiv sektöründeki verimliliği maksimuma çıkarmak için arıza 

sürelerinin ortadan kaldırılması gerekir.

• Uzun süreli performans için tasarlanmış entegre bir paket hayati 
önem taşır. 



Class 0: Sektör standardı
Hava kalitesinin nihai ürün ve üretim süreci açısından son 
derece önemli olduğu tüm sektörlerde yağsız hava kullanılır. 
Bu uygulamalar arasında yiyecek içecek, ilaç, kimyasal 
petrokimyasal, yarı iletken ve elektronik parça, tıp sektörü, 
otomotiv boyası püskürtme, tekstil ve daha birçok uygulama 
yer alır. Bu kritik ortamlarda çok az yağ kirlenmesi bile 
üretimin durmasına neden olarak ciddi maliyetlere yol açabilir 

ve ürünlerin bozulmasına neden olabilir. 

Yağsız hava teknolojisinde ilk
Yağsız hava teknolojisinin geliştirilmesinde son altmış yıldır öncü rol oynayan 
Atlas Copco; %100 saf, temiz hava sağlayan hava kompresörü ve blower 
serisini geliştirmiştir. Sürekli araştırma ve geliştirme sayesinde yeni bir dönüm 
noktasına ulaşan Atlas Copco, CLASS 0 sertifikasıyla ödüllendirilen ilk üretici 
olarak hava saflığında standardı belirlemiştir.

Tüm riskleri ortadan kaldırır
En titiz müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen sektör lideri 
Atlas Copco, bu amaçla TÜV enstitüsünden yağsız kompresör ve blower 
serisine tür testi uygulanmasını istedi. Tüm olası yağ formları en katı test 
yöntemleri kullanılarak farklı sıcaklıklarda ve basınçlarda ölçüldü. TÜV, çıkan 
basınçlı havada hiçbir yağ izi bulamadı.

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

0
Ekipman kullanıcısı ya da tedarikçisi 

tarafından belirtildiği gibi Class 1'den daha 
katı koşullar

1 < 0,01

2 < 0,1

3 < 1

4 < 5

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

Yüksek verimli soğutucular ve su separatörü
• Korozyona dayanıklı, paslanmaz çelik borular.

• Son derece güvenilir robot kaynaklar, kaçak yoktur.

• Alüminyum yıldız ara parça ısı aktarımını artırır.

• Labirent tasarımlı su separatörü, kondensi basınçlı havadan verimli bir 
şekilde ayırır.

• Az miktarda nem taşınması, akış yönündeki ekipmanları korur.

3

Birinci sınıf yağsız sıkıştırma elemanı  
• Benzersiz Z conta tasarımı, %100 sertifikalı yağsız hava sağlar.

• Atlas Copco'nun üstün rotor kaplaması yüksek verimlilik ve dayanıklılık sağlar.

• Soğutucu kaplamalar.

2

 Yüke geçme/boşa alma regülasyonlu kelebek valf 
• Harici hava beslemesi gerekmez.

• Giriş ve blow-off valfinin mekanik dahili kilidi.

• Boşa alma modunda düşük miktarda güç tüketir.

1

*Yalnızca su soğutmalı ZR modelleri için.
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Güçlü motor + VSD
• TEFC IP55 motor, toz ve kimyasal maddelere karşı koruma sağlar.

• Ağır ortam sıcaklığı koşullarında kesintisiz çalışma.

• Değişken Hızlı Ünite (VSD) motoru ile %35'e varan doğrudan enerji tasarrufu.

• Maksimum kapasitenin %30 ile %100'ü arasında tam regülasyon.

4

Gelişmiş Elektronikon® 
• En kolay şekilde kullanım için 5,7 inç boyutundaki renkli ekran 

31 dilde görüntülenebilir.

• Enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için ana tahrik motorunu 
kontrol eder ve sistem basıncını regüle eder.

5

Hava Su Yağ

Hava filtresi

Düşük basınç 
elemanı

Ara soğutucu

Yüksek basınç 
elemanı

Son soğutucu

Hava çıkışı

Hava girişi

Su soğutmalı ZR Pack



Entegre Atlas Copco VSD teknolojisini benzersiz kılan nedir?

VSD: Enerji maliyetlerinizi azaltır 
Kompresörün ömrü boyunca ortaya çıkan maliyetin %80'den fazlasını kompresörün tükettiği enerji oluşturur. Ayrıca 
basınçlı hava üretimi, tesisin toplam elektrik faturasının %40'ından daha yüksek bir orana karşılık gelebilir. Atlas Copco, 
enerji maliyetlerinizi azaltmak için basınçlı hava sektörüne yönelik Değişken Hızlı Ünite (VSD) teknolojisini geliştirdi. VSD, 
gelecek nesiller için çevreyi korurken ciddi miktarda enerji tasarrufu sağlar. Atlas Copco, bu teknolojiye sürekli yatırım 
yaparak piyasadaki en gelişmiş entegre VSD'li kompresörleri sunar.

Enerji

VSD ile enerji tasarrufu

Yatırım

Bakım

%35'e varan enerji tasarrufu
Atlas Copco'nun VSD teknolojisi, motor devrini otomatik olarak 
ayarlayarak hava tüketimini yakından takip eder. Böylece %35'e 
kadar ciddi enerji tasarrufu sağlanır. 
Kompresörün kullanım ömrü maliyeti ortalama %22 azaltılabilir. 
Ayrıca VSD sayesinde sistem basıncının azaltılması, üretiminizin 
genelinde enerji kullanımını en aza indirir. 

Toplam kompresör kullanım 
ömrü maliyeti 

1 Elektronikon® hem kompresörü hem de entegre konvertörü 
kontrol ederek parametreler dahilinde maksimum makine 
güvenliği sağlar.

2 VSD ile sağlanan 4 - 10,4 bar arasında esnek basınç aralığı, 
elektrik maliyetlerini azaltır.

3 Özel konvertör ve motor tasarımı (korumalı rulmanlarla) tüm hız 
aralıklarında en yüksek verimliliği sağlar.

4 Motor ve kompresörün soğutma ihtiyacı göz önünde 
bulundurularak özellikle düşük çalışma hızları için tasarlanmış 
elektrik motoru.

5 Tüm Atlas Copco VSD'li kompresörlerin EMC testleri yapılmış ve 
onaylanmıştır. Kompresörün çalışması dış kaynakları etkilemediği 
gibi, dış kaynaklar da kompresörün çalışmasını etkilemez.

6 Mekanik iyileştirmeler, tüm bileşenlerin kompresör hız aralığının 
tamamında kritik titreşim seviyelerinin altında çalışmasını sağlar.

7 Kabine yerleştirilmiş yüksek verimli frekans dönüştürücü 
50°C/122°F'ye varan yüksek ortam sıcaklıklarında dengeli çalışma 
sağlar (standart en fazla 40°C/104°F'dir).

8 Enerji tasarrufunu ve sabit net basıncı tehlikeye atabilecek hiçbir 
"hız penceresi" yoktur. Kompresörün kısma aralığı %70-75 
seviyelerine çıkarılmıştır.

9 Net basınç bandı yaklaşık 0,10 bar (1,5 psi) aralığında tutulur.

%35

%12

%11

%42



İzleme ve kontrol: 
Minimum tüketimle en yüksek verimi elde etme
Elektronikon® kontrol ünitesi, kompresörlerinizin ve hava şartlandırma ekipmanlarınızın çeşitli koşullar altındaki 
performansını maksimum düzeye çıkarmak için özel olarak tasarlanmıştır. Çözümlerimiz size yüksek enerji verimliliği, daha 
düşük enerji tüketimi, daha kısa bakım süresi ve daha az stres gibi önemli avantajlar sağlar. Hem siz, hem de hava sisteminiz 
daha az strese maruz kalırsınız.

Akıllı teknoloji
• Yüksek çözünürlüklü renkli ekran, ekipmanın çalışma koşulları hakkında 

size kolay ve anlaşılır bilgiler sağlar. 

• Anlaşılır simgeler ve sezgisel gezinme işlevleri, tüm önemli ayarlara ve 
verilere hızlı bir şekilde erişebilmenizi sağlar.  

• Ekipmanın çalışma koşulları ve bakım durumu izlenerek gerektiğinde 
size bilgi verilir.

• Ekipman, özel ve güvenilir bir şekilde basınçlı hava ihtiyaçlarınıza uygun 
olarak çalıştırılır.

• Kullanımı kolay Ethernet tabanlı iletişim dahil olmak üzere dahili uzaktan 
kumanda ve bildirim işlevleri standart olarak sunulur.

• Karaktere dayanan diller dahil 31 farklı dil seçeneği.

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

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

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

SMARTLINK*: 
Veri izleme programı

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



Sihirli formül: turbo + vida
Yüksek kapasiteli uygulamanız için ZH+ modellerinin gelişmiş turbo teknolojisini, Değişken Hızlı Üniteye (VSD) 
sahip ZR vidalı kompresörlerinin regülasyon yetenekleriyle birleştirerek piyasadaki en verimli kompresör çözümünü 
elde edin. Tüm çalışma koşullarında maliyetli blow-off'u ortadan kaldıran bu kombinasyon, ZH+ turbo ve ZR vida 
teknolojisinin avantajlarından yararlanırken yatırımınızın karşılığını en iyi şekilde almanız için idealdir.

Daha düşük blow-off
Turbo kompresörler kısma özelliği açısından son derece verimli olsa da 
blow-off sırasında basınçlı havanın bir kısmı blow-off valfi ve susturucuya 
doğru genleştiğinden büyük miktarda enerji boşa harcanır. Sürekli 
değişkenlik gösteren hava talebinde bu iki turbo kompresörü bir araya 
getirerek maliyetli blow-off azaltılır, ancak tamamen ortadan kaldırılmaz.

Blow-off'un ortadan kaldırılması
Atlas Copco'nun benzersiz Değişken Hızlı Ünite (VSD) teknolojisi, motor 
hızını otomatik olarak ayarlayarak hava ihtiyacını yakından takip eder. ZH+ 
turbo kompresör ve ZR vidalı kompresör VSD ile bir araya getirildiğinde, 
blow-off'u tamamen ortadan kaldırılarak en yüksek verim elde edilir. 

Ne kadar tasarruf edebileceğinizi öğrenin
Atlas Copco, mevcut kompresör ve blower kurulumunuzun yük/hava talebi profilini çıkarmanıza yardımcı olabilir. VSD'li kompresör ve blower'larla ne 
kadar tasarruf edeceğinizi gösterebilir. 

Daha fazla bilgi edinmek için lütfen bölgenizdeki Atlas Copco temsilcinizle görüşün.

Blow-off olmadan çalışmaBlow-off ile çalışma

Akış Akış

Çalışma saati Çalışma saati
0 04 48 812 1216 1620 2024 24



Üretiminizi korur
Şartlandırılmamış basınçlı hava, hava sisteminize hasar verebilecek ve son ürününüzü kirletebilecek nem ve muhtemel toz 
parçacıkları içerir. Bu durumun sonucunda ortaya çıkan bakım maliyetleri, hava şartlandırma maliyetlerini fazlasıyla aşar. 
Atlas Copco etkili korumanın faydasına inanır ve yatırımların, ekipmanların, üretim proseslerinin ve nihai ürünlerin 
korunması için eksiksiz bir hava şartlandırma çözümleri yelpazesi sunar.

Üretim güvenilirliğini artırın
Düşük kaliteli hava, korozyon riskini artırır. Bu da üretimde kullanılan ekipmanların ömrünü kısaltabilir. Hava şartlandırma çözümleri sisteminizin 
güvenilirliğini artıran, yüksek maliyetli arıza sürelerini ve üretimdeki gecikmeleri ortadan kaldıran temiz hava üretir.

Üretim kalitesini koruyun
Nihai ürünlerinize temas eden basınçlı hava, ürünlerin kalitesini etkilememelidir. Atlas Copco üretiminizi ve piyasadaki itibarınızı korumak için temiz ve 
kuru hava sağlar.

Üstün enerji ve maliyet tasarrufu
Atlas Copco'nun kaliteli hava çözümleri, gün boyunca yüksek enerji tasarrufu sağlar. Teknolojiyi yeni bir noktaya taşıyan bu ürünler, maksimum maliyet 
tasarrufu getirir.

Kanıtlanmış iç rahatlığı
Bilgi, beceri ve yılların deneyimine dayanan tüm Atlas Copco kaliteli hava ürün serisi Atlas Copco'nun bünyesinde üretilir ve sektördeki en katı yöntemler 
ile test edilir.



Her ihtiyaca uygun bir kurutucu çözümü
Şartlandırılmamış basınçlı hava, hava sisteminize hasar verebilecek ve son ürününüzü kirletebilecek nem ve muhtemel 
toz parçacıkları içerir. Bu durumun sonucunda ortaya çıkan bakım maliyetleri, hava şartlandırma maliyetlerini fazlasıyla 
aşar. Atlas Copco etkili korumanın faydasına inanır ve yatırımların, ekipmanların, üretim proseslerinin ve nihai ürünlerin 
korunması için eksiksiz bir hava şartlandırma çözümleri yelpazesi sunar. 

Kurutuculara genel bakış

Atlas Copco yatırımınızı, ekipmanlarınızı ve işlemlerinizi daha iyi koruyabilmek için uygulamanızın yüksek kalite ihtiyaçlarına uyan eksiksiz bir yenilikçi kaliteli hava çözümü yelpazesi sunar.

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

Isı rejenerasyonlu soğurmalı kurutucu

• Nem çekiciyi rejenere etmek için elektrikli ısıtıcı kullanımı.

• Sınırlı basınç kaybı.

• Basınçlı hava kaybı olmayan modeller.

FD 
+3°C/+20°C
+37°F/+68°F

Soğutmalı tip kurutucu

• Basınçlı havayı soğutmak için soğutma devresi kullanımı.

• Garantili basınç çiylenme noktaları.

• Tüm çalışma koşullarında en düşük enerji tüketimi.

• Hava ve su soğutmalı modeller.

MD
-20°C/+3°C
-4°F/+37°F

Sıkıştırma ısısı kullanan döner 
tamburlu tip kurutucular

• Sıkıştırma sonucu ortaya çıkan ısıyı kullanma.

• Son derece düşük güç tüketimi.

• Düşük çiylenme noktaları için ekstra ısı desteği sağlayan modeller.

ND
-40°C/-20°C
-40°F/-4°F

XD-S 
-20°C/+3°C
-4°F/+37°F

Sıkıştırma ısısı kullanan rejenerasyonlu 
soğurmalı kurutucular

• Sıkıştırma sonucu ortaya çıkan ısıyı kullanma.

• Sınırlı basınç kaybı.

• Çiylenme noktasını düşürmeye yönelik ve garantili çiylenme noktasına 
sahip modeller.

• Basınçlı hava kaybı olmayan modeller.

XD-G/XD+-G
-70°C/-40°C/-20°C
-94°F/-40°F/-4°F
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Sisteminizi optimize edin
Atlas Copco, ZR ile en yeni teknolojiyi dayanıklı bir tasarımda bir araya getiren, standart ve hepsi bir arada bir paket sunar. 
Isteğe bağlı özelliklerle ZR'nin performansını optimize edebilir veya üretim ortamınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Özel tasarlanmış çözümler 
Atlas Copco seri olarak üretilen kompresör ve kurutucularının, ekipman alımları için büyük şirketlerin uyguladığı 
teknik özelliklerle ve standartlarla birleştirilmesi gerektiğinin farkındadır. Atlas Copco Grubu içinde stratejik şekilde 
konumlandırılmış departmanlar, çoğunlukla uzak alanlarda ve en zorlu sıcaklıklarda çalışacak özel ekipman tasarımı 
ve üretimi ile ilgilenir.

Yenilikçi teknoloji
Tüm ekipmanlar, üretici garantimiz kapsamındadır. 
Ekipmanlarımızın güvenilirliği, uzun ömrü ve performansından ödün 
verilmez. 160 ülkede 360 saha ve servis teknisyeninin çalıştığı dünya 
çapında satış sonrası hizmetlerimiz, hizmet verdiğimiz tüm ülkelerde 
Atlas Copco tarafından güvenilir bakım yapılmasını sağlar. 

Yenilikçi mühendislik
Her proje benzersizdir. Müşterilerimizin çözüm ortağı olarak aşılması 
gereken zorluğu saptayabilir, uygun soruları sorabilir ve tüm ihtiyaçlarınızı 
karşılayan özel olarak tasarlanmış en iyi çözümü sunabiliriz.

ZR 300-750 ZR 400-900 VSD

Sabitleme pedleri • •

İkili yağ filtreleri • •

Hava (ve su) bağlantıları için ANSI flanşlar • •

Otomatik su kapama valfi • •

Enerji geri kazanımı • •

Ayrı hava girişi • •

Duruş sırasında kuru hava tahliye kiti • •

Harici MD kurutucu için hazırlanmıştır • •

Sıcak hava modeli (= son soğutucusuz) • •

HAT (Yüksek Ortam Sıcaklığı) modeli • •

Motor için IP 55 (TEFC) muhafaza • -

Sargılarda PT 100 vardır • -

Sargılarda PT 1000 vardır • •

Rulmanlarda PT 1000 vardır • •

Sargılar ve rulmanlarda PT 1000 vardır • •

Kondens engelleyici ısıtıcılar • •

SMARTLINK • •

SPM izleme ekipmanı • •

Teflonsuz elemanlar • •

Ahşap kasa • •

Malzeme sertifikaları • •

Test sertifikası • •

Gözetimli performans testi • •

Termostatik su valfi - •

12 darbe dönüştürücü - •

Dönüştürücü soğutma havası için ağır hizmet tipi toz filtresi - •

IT ağı - •

Seçenekler

• : İsteğe bağlı - : Mevcut değilLütfen seçeneğin bulunabilirliğinin seçilen yapılandırmaya bağlı olduğunu unutmayın.



Teknik özellikler 
ZR 300-750

Tip
Serbest hava dağıtımı (1) Kurulu motor gücü Gürültü seviyesi (2) Ağırlık

l/sn m3/dk cfm 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 2703 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) Ünite performansı ISO 1217, Ek C, Sürüm 4'e (2009) 
göre ölçülmüştür.
Referans koşulları:
 - Bağıl nem %0.
 - Mutlak giriş basıncı: 1 bar (14,5 psi).
 - Giriş havası sıcaklığı: 20°C/68°F.
FAD aşağıdaki çalışma basınçlarında ölçülür:
Sabit hızlı:
 - 7 barda 7,5/8,6 bar modeller.
 - 9 barda 10/10,4 bar modeller.
VSD için: Maksimum çalışma basıncında.

(2) İş istasyonundaki ağırlıklı emisyon ses basıncı 
seviyesi (LpWSAd).

ISO 9614/2 (ses şiddeti tarama yöntemi) kullanılarak ISO 2151: 
2004 uyarınca ölçülmüştür.
Eklenen düzeltme katsayısı (+/- 3 dB(A)), toplam belirsizlik 
değeridir (KpAd) ve test yönetmeliği ile uyumludur.



Teknik özellikler 
ZR 400-900 VSD (50/60 Hz)

(1) Ünite performansı ISO 1217, Ek C, Sürüm 4'e (2009) 
göre ölçülmüştür.
Referans koşulları:
 - Bağıl nem %0.
 - Mutlak giriş basıncı: 1 bar (14,5 psi).
 - Giriş havası sıcaklığı: 20°C/68°F.
FAD aşağıdaki çalışma basınçlarında ölçülür:
Sabit hızlı:
 - 7 barda 7,5/8,6 bar modeller.
 - 9 barda 10/10,4 bar modeller.
VSD için: Maksimum çalışma basıncında.

(2) İş istasyonundaki ağırlıklı emisyon ses basıncı 
seviyesi (LpWSAd).

ISO 9614/2 (ses şiddeti tarama yöntemi) kullanılarak ISO 2151: 
2004 uyarınca ölçülmüştür.
Eklenen düzeltme katsayısı (+/- 3 dB(A)), toplam belirsizlik 
değeridir (KpAd) ve test yönetmeliği ile uyumludur.

Boyutlar

Tip
Çalışma basıncı Serbest hava dağıtımı (1) Gürültü seviyesi (2) Ağırlık

bar(e) l/sn m3/dk cfm dB(A) kg lb

ZR 400 VSD - 8,6 bar(e)

Minimum 3,5 373 - 1235 22,4 - 74,1 790-2617

77 8540 18827Etkin 7 371 - 1121 22,3 - 67,3 786-2375

Maksimum 8,6 371 - 1068 22,3 - 54,1 786-2263

ZR 400 VSD - 10,4 bar(e)

Minimum 7 375 - 999 22,5 - 59,9 795-2117

79 8540 18827Etkin 9 375 - 999 22,5 - 59,9 795-2117

Maksimum 10,4 374 - 998 22,4 - 59,9 792-2115

ZR 500 VSD - 8,6 bar(e)

Minimum 3,5 373 - 1327 22,4 - 79,6 790-2812

77 8540 18827Etkin 7 371 - 1326 22,3 - 79,6 786-2810

Maksimum 8,6 371 - 1248 22,3 - 74,9 786-2644

ZR 500 VSD - 10,4 bar(e)

Minimum 7 375 - 1179 22,5 - 70,7 795-2498

76 8540 18827Etkin 9 375 - 1178 22,5 - 70,7 795-2496

Maksimum 10,4 374 - 1178 22,4 - 70,7 792-2496

ZR 700 VSD - 8,6 bar(e)

Minimum 3,5 943 - 2418 56,6 - 145,1 1998-5124

78 12420 27381Etkin 7 942 - 2125 56,5 - 127,5 1996-4503

Maksimum 8,6 941 - 1985 56,5 - 119,1 1994-4206

ZR 700 VSD - 10,4 bar(e)

Minimum 7 876 - 2046 52,6 - 122,8 1856-4335

79 12420 27381Etkin 9 875 - 1897 52,5 - 113,8 1854-4020

Maksimum 10,4 875 - 1789 52,5 - 107,3 1854-3791

ZR 900 VSD - 8,6 bar(e)

Minimum 3,5 943 - 2506 56,6 - 150,4 1998-5310

79 12420 27381Etkin 7 942 - 2505 56,5 - 150,3 1996-5308

Maksimum 8,6 941 - 2378 56,5 - 142,7 1994-5039

ZR 900 VSD - 10,4 bar(e)

Minimum 7 876 - 2101 52,6 - 126,1 1856-4452

79 12420 27381Etkin 9 875 - 2101 52,5 - 126,1 1854-4452

Maksimum 10,4 875 - 2100 52,5 - 126,0 1854-4450

Tip

Standart

A (Uzunluk) B (Genişlik) C (Yükseklik)

mm inç mm inç mm inç

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
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Müşterilerimize, çevreye ve çevremizdeki insanlara karşı olan 
sorumluluklarımıza bağlıyız. Performansımız zaman içerisinde kendini kanıtlıyor. 
Biz buna Sürdürülebilir Verimlilik diyoruz.

www.atlascopco.com


