
Olievrije 
schroefcompressoren

ZR/ZT 55-90 (FF) en ZR/ZT 75-90 VSD (FF)



Grensverleggend in 
energiezuinigheid, 
veiligheid en 
betrouwbaarheid
De snelste manier om uw productie te 

optimaliseren, is om uw bedrijfskosten zo laag 

mogelijk te houden en een ononderbroken toevoer 

van kwaliteitsperslucht te garanderen. 

De Z-compressoren zijn gericht op effectieve 

energiebesparing, een veilig product – alleen 

met olievrije machines kan een vervuilingsrisico 

volledig worden uitgesloten – en de hoogst 

mogelijke bedrijfszekerheid, 24 uur per dag. En niet 

alleen nu, maar dag in dag uit, jaar in jaar uit, met 

minimale onderhoudskosten, een beperkt aantal 

onderhoudsbeurten en lange onderhoudsintervallen.



Basistechnologie
Atlas Copco beheerst alle compressieprincipes tot in de 
puntjes en biedt u de allerzuinigste technologie voor uw 
specifieke toepassing. 
Compressoren met een vast toerental zijn efficiënt zolang ze op 
vollast draaien, maar wanneer er sprake is van een 
schommelende luchtafname, kan een variabele toerenregeling 
(VSD, Variable Speed Drive) voor aanzienlijke besparingen 
zorgen. De ingebouwde adsorptiedroger levert droge lucht van 
hoge kwaliteit met een minimale drukval, en maakt gebruik van 
de compressorwarmte voor regeneratie. Twee voordelen die een 
aanzienlijke energiebesparing opleveren.

Optimaal gebruik
Door centrale bediening van een installatie die uit meerdere 
compressoren bestaat, wordt de drukbandbreedte beperkt en 
blijven de totale energiekosten minimaal.
Warmte van het compressieproces kan worden teruggewonnen 
en worden benut in industriële processen, bijv. het 
voorverwarmen van ketelvoedingwater, de verwarming van 
gebouwen, etc.

Olievrije compressie
Onze olievrije schroefcompressoren hebben een volledig 
olievrije compressiekamer. Dat is mogelijk doordat er geen 
metaalcontact is tussen de met grote precisie vervaardigde 
rotoren en smering overbodig is. Het proces, de producten en 
de omgeving zijn beveiligd tegen vervuiling. Dit zijn de eerste 
luchtcompressoren die door TÜV zijn gecertificeerd als "olievrij" 
(ISO 8573-1 KLASSE 0).

Geïntegreerd leidingwerk
Interne leidingen, ontwerpkenmerken van topklasse, variabele 
toerenregeling, volledig op elkaar afgestemde onderdelen... 
alleen zo kan volledige bedrijfszekerheid worden gegarandeerd. 
Elke machine is getest, om er zeker van te zijn dat aan de 
specificaties wordt voldaan: complete veiligheid en geen 
onaangename verrassingen. De installatie van de ZR/ZT olievrije 
compressor is met recht plug-and-play. Plaats de machine op 
een vlakke ondergrond, sluit de voeding en de luchtuitlaat aan 
en de compressor is gereed voor gebruik.

Een wereldwijd netwerk - 
Service ter plaatse
Ons aftermarket-leveringsprogramma is speciaal samengesteld 
om onze afnemers maximale toegevoegde waarde te bieden, 
door te zorgen voor optimale beschikbaarheid en 
bedrijfszekerheid van hun persluchtapparatuur tegen de laagste 
bedrijfskosten. Wij verlenen deze complete servicegarantie via 
onze wijdvertakte serviceorganisatie, waardoor wij onze positie 
als wereldleider in persluchttechnologie waarmaken.



Gecertificeerde 100% olievrije lucht
Atlas Copco staat bekend voor het ontwerpen en vervaardigen van enkele van de meest duurzaamste 

olievrije schroefcompressoren. De hoogwaardige ZR/ZT-schroefcompressor is trouw aan deze sterke 

traditie en biedt de ideale oplossing voor industrietakken waar olievrije perslucht van hoge kwaliteit 

essentieel is. De ZR/ZT garandeert maximale betrouwbaarheid en veiligheid in combinatie met extreem 

lage energiekosten.

Levensmiddelen en dranken
• 100% zuivere, schone, olievrije perslucht voor allerlei 

toepassingen (bijv. fermentatie, verpakking, 
beluchting, transport, vullen en afdoppen, reiniging 
en instrumentenlucht).

• Certificering volgens ISO-norm 8573-1, klasse 0 (2010) om 
de zuiverheid van uw eindproduct te garanderen en het 
gevaar van vervuiling absoluut uit te sluiten.

Elektronica
• Schone, droge perslucht van hoge kwaliteit is essentieel en 

moet met zo weinig mogelijk energie worden geproduceerd.

• Toepassingen zijn onder meer de verwijdering van 
microscopisch vuil van de oppervlakken van computerchips 
en computerkaarten.

Petrochemische industrie
• Een betrouwbare stroom van 100% gecertificeerde olievrije 

perslucht is cruciaal voor een ononderbroken productie.

• Gebruik in extreme temperaturen en vochtige 
omstandigheden waar hoge prestatieniveaus en 
bedrijfszekerheid essentieel zijn.

Farmaceutische industrie
• 100% olievrije perslucht is van vitaal belang om vervuiling 

van processen (bijv. fermentatie, beluchting, coating van 
tabletten, verpakken en bottelen, geautomatiseerde 
productielijnen) te voorkomen.

• KLASSE 0 sluit risico's uit en waarborgt zowel hoge 
productkwaliteit als een professionele merkreputatie.



Klasse 0: de norm voor de industrie
Olievrije perslucht wordt gebruikt in alle takken van de industrie waar de luchtkwaliteit essentieel is voor het 

eindproduct en het productieproces. Tot deze branches behoren de levensmiddelen- en drankenindustrie, 

de farmaceutische industrie, de chemische en petrochemische industrie, de halfgeleider- en elektronica-

industrie, de medische sector, de autolakindustrie, de textielindustrie en nog vele andere. In deze kritische 

omgevingen kan verontreiniging met zelfs maar de geringste hoeveelheid olie leiden tot kostbare productie-

uitval en onbruikbare producten.

Nummer één in olievrije persluchttechnologie
Al meer dan zestig jaar lopen wij voorop bij de ontwikkeling van olievrije-persluchttechnologie, wat heeft geresulteerd in een serie 
luchtcompressoren en blowers die 100% zuivere perslucht leveren. Door voortdurend onderzoek en productontwikkeling heeft 
Atlas Copco een nieuwe mijlpaal bereikt en een nieuwe norm gesteld voor luchtzuiverheid. Wij zijn de eerste fabrikant die is 
gecertificeerd volgens de norm KLASSE 0.

Huidige ISO 8573-1 (2010)-klassen (de vijf hoofdklassen en de bijbehorende maximale 
concentratie in totaal oliegehalte).

Sluit ieder risico uit
Als marktleider die er voortdurend naar streeft om te 
voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende 
klanten, hebben wij het gerenommeerde instituut TÜV 
verzocht een typetest uit te voeren op zijn serie olievrije 
compressoren en blowers. Met de meest rigoureuze 
testmethoden die er bestaan, werden alle mogelijke 
olievormen gemeten over een groot temperatuur- en 
drukbereik. De TÜV heeft zelfs niet het geringste spoor 
van olie vastgesteld in de uitlaatluchtstroom. 

KLASSE Totale concentratie olie 
(aerosol, vloeibaar, damp) mg/m3

0
Zoals gespecificeerd door de gebruiker 
of de leverancier van de apparatuur en 

strenger dan klasse 1

1 < 0,01

2 < 0,1

3 < 1

4 < 5
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ZR-model (watergekoeld): de full feature, 
compacte, alles-in-een-oplossing

Energieterugwinning
• Met ons geïntegreerde energieterugwinningssysteem 

kan tot wel 90% van het ingevoerde vermogen worden 
teruggewonnen in de vorm van warme lucht of 
warm water.

• Aanzienlijke besparing op energiekosten en een hoog 
rendement op uw investering dankzij efficiënt gebruik 
van de teruggewonnen energie.

• Toepassingen: voorverwarmd ketelvoedingwater voor 
industriële processen, verwarming van ruimten door 
circulatie in radiatoren of voor douches en andere 
industriële toepassingen zoals het verven van textiel, 
de werking van absorptiekoelers en andere.

1

Efficiënte en betrouwbare waterkoeling (ZR)
• Buizen vervaardigd van corrosiebestendig roestvast staal.

• Uiterst betrouwbare robotlastechniek, geen gevaar van lekken.

• Stervormig aluminium profiel voor optimale warmteoverdracht.

3

Waterscheider
• Het labyrintstelsel zorgt voor een efficiënte scheiding van 

condensaat en perslucht.

• De lage vochtoverdracht beschermt de apparatuur die 
verderop is aangesloten.

• Lange levensduur van het hogedrukelement.

• Verbeterde drogerprestaties.

2
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Full Feature
• Compacte en complete oplossing voor kwaliteitsperslucht. 

• Geïntegreerde installatie voor perslucht van de hoogste 
kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten.

• IMD-adsorptiedroger:

- Rekent af met vocht voordat dit in het luchtnet terechtkomt. 
Het resultaat is een bedrijfszeker proces en een 
onberispelijk eindproduct.

- Geen externe energie nodig voor het drogen van de lucht, 
wat grote besparingen oplevert in vergelijking met 
conventionele drogers.

- De drukval in de droger is minimaal, waardoor de 
bedrijfskosten verder gedrukt worden.

4

Effectieve elektronisch 
geregelde aftappen 
• Betrouwbare halfgeleideraandrijving, geen luchtverlies.

• Alarm bij storing op het Elektronikon®-display.

6

Geheel gesloten motor 
• IP55 TEFC-bescherming tegen stof en vocht.

• Uiterst efficiënte motor met vast toerental volgens IE3 
(gelijkwaardig met NEMA Premium).

5
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ZT-uitvoering (luchtgekoeld): 
superieur ontwerp tot in het kleinste detail

Hoog-efficiënte luchtkoeling (ZT) 
• Roestvaststalen voorkoeler met koelribben.

• Uitstekende warmteoverdracht.

• Gemakkelijk toegankelijk voor reiniging.

• Stille + energiezuinige radiale koelventilatoren.

1

Olievrij compressorelement 
van wereldklasse
• 100% olievrije schroefcompressie voor lucht 

van hoge kwaliteit.

• Hoge totale efficiëntie dankzij superieure 
rotorcoating en koelmantels voor 
het compressorelement.

2

Superieure elementlagers 
• Uiterst stabiel onder wisselende belastingen.

3



4

5

6

Geavanceerde Elektronikon®-besturing 
• Eén integraal besturingssysteem voor de compressor en 

de droger.

• Compleet overzicht van de systeemprestaties met proactieve 
onderhoudsmeldingen, alarmmeldingen bij storingen 
en veiligheidsstops.

• Scherm instelbaar in verschillende talen.

• Ontworpen voor aansluiting op de ES-systeemregeling en 
integratie in standaardprotocols voor seriële communicatie.

4

AGMA A5/DIN Klasse 5 tandwielen 
in de hoofdaandrijving 
• Lange levensduur.

• Lage transmissieverliezen, laag geluids- en trillingsniveau.

6

Geïntegreerde VSD 
• Directe energiebesparing tot maar liefst 35% met de motor 

met variabele toerenregeling (VSD).

• Nullastverliezen worden tot een minimum beperkt.

• Er wordt geen perslucht afgeblazen in de buitenlucht.

• Volledig regelbereik van 30 tot 100% van 
de maximumcapaciteit.

5



35%

12%

11%

42%

Verlaag uw energiekosten met VSD 
Meer dan 80% van de totale kosten gedurende de levenscyclus van een compressor gaat op aan 

het energiegebruik ervan. Daarnaast kan het genereren van perslucht meer dan 40% van de totale 

elektriciteitskosten van een installatie uitmaken. Om uw energiekosten te verlagen, verricht Atlas Copco 

pionierswerk binnen de persluchtindustrie op het gebied van de Variable Speed Drive (VSD)-technologie. 

Deze variabele toerenregeling levert aanzienlijke energiebesparingen op en draagt daardoor bij aan 

het beschermen van het milieu voor de komende generaties. Dankzij de continue investeringen in deze 

technologie hebben wij het meest uitgebreide aanbod van compressoren met geïntegreerde VSD op 

de markt.

Energie

Energiebesparingen met 
geïntegreerde variabele 
toerenregeling

Investering

Onderhoud

Energiebesparingen tot 35%
Onze VSD-technologie volgt de persluchtbehoefte 
nauwkeurig door het motortoerental automatisch 
daaraan aan te passen. Dit levert aanzienlijke 
energiebesparingen tot wel 35% op. 
De kosten gedurende de levenscyclus van een 
compressor kunnen met gemiddeld 22% worden 
verlaagd. Bovendien zorgt de lagere systeemdruk met 
VSD voor een drastische afname van het 
energiegebruik in uw gehele productieproces. 

Totale kosten gedurende de 
levensduur van een compressor 

Wat is uniek aan de geïntegreerde VSD-compressor van Atlas Copco?
1 De Elektronikon® regelt zowel de compressor als de 

geïntegreerde frequentie-omvormer en zorgt hierbij voor 
maximale veiligheid van de machine binnen de 
betreffende parameters.

2 Flexibele drukinstelmogelijkheid van 4 tot 10,4 bar met 
VSD reduceert elektriciteitskosten.

3 Specifiek ontwerp voor frequentie-omvormer en motor 
(met beschermde lagers) voor de hoogste efficiëntie 
binnen het toerenbereik.

4 Elektromotor speciaal ontworpen voor lage 
bedrijfstoerentallen, waarbij bijzondere aandacht is 
besteed aan de eisen ten aanzien van motor- 
en compressorkoeling.

5 Al onze VSD-compressoren zijn getest en gecertificeerd 
volgens de EMC-normen. De bediening van de 
compressor heeft geen invloed op externe bronnen en 
vice versa.

6 Door mechanische verbeteringen werken alle 
componenten in het gehele toerenbereik van de 
compressor onder hun kritieke trillingsniveaus.

7 Een uiterst efficiënte frequentie-omvormer in een 
schakelkast zorgt voor een stabiele werking bij hoge 
omgevingstemperaturen tot 50 °C/122 °F (standaard tot 
40 °C/104 °F).

8 Geen "speed windows" die de energiebesparingen en 
een stabiele netdruk in gevaar kunnen brengen. 
Het regelbereik van de compressor wordt 
teruggemaximaliseerd tot 70-75%.

9 De netdrukbandbreedte wordt gehandhaafd binnen 
0,10 bar, 1,5 psi.



Bewaking en besturing: 
optimale prestaties behalen
De Elektronikon®-besturing is specifiek ontworpen om de prestaties van uw compressoren en 

luchtbehandelingsapparatuur onder diverse omstandigheden te optimaliseren. Onze oplossingen 

bieden u belangrijke voordelen, zoals toegenomen energie-efficiëntie, lager energiegebruik, kortere 

onderhoudstijden en minder stress, voor zowel uzelf als uw volledige persluchtsysteem.

Intelligentie maakt deel uit van 
de installatie
• Kleurendisplay met hoge resolutie geeft u een eenvoudige 

weergave van de werking van de machine. 

• Duidelijke pictogrammen en intuïtieve navigatie bieden snel 
toegang tot alle belangrijke instellingen en gegevens. 

• Bewaking van de machinewerking en onderhoudsstatus; 
wanneer nodig wordt deze informatie weergegeven. 

• Bediening van de apparatuur om specifieke en betrouwbare 
perslucht te leveren. 

• Geïntegreerde afstandsbediening en meldingen zijn standaard, 
inclusief de eenvoudig te gebruiken communicatie, die op 
Ethernet is gebaseerd. 

• Ondersteuning voor 31 verschillende talen, inclusief talen 
met tekens. 

• Met een systeem voor bewaking op afstand kunt u uw 
persluchtsysteem optimaliseren, en energie en kosten besparen.

• Geeft een compleet inzicht in het persluchtnetwerk zodat u kunt 
anticiperen op mogelijke problemen waarover u van tevoren 
wordt gewaarschuwd.

*Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger voor meer informatie.

SMARTLINK*: 
Gegevensbewakingsprogramma

Online en mobiele bewaking
Bewaak uw compressoren via ethernet met de nieuwe 
Elektronikon®-besturing. Bewaking met 
waarschuwingsindicaties, noodstopfunctie en 
onderhoudsschema's. Zowel voor iPhone/Android-
telefoons als voor iPad- en Android-tablets is een speciale 
Atlas Copco-app beschikbaar. Deze maakt eenvoudige 
bewaking van uw persluchtsysteem via uw eigen 
beveiligde netwerk mogelijk.
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Bescherm uw persluchtsysteem
Droge perslucht is essentieel om de bedrijfszekerheid van productieprocessen en de kwaliteit van 

eindproducten te kunnen waarborgen. Onbehandelde lucht kan leiden tot corrosie in leidingen, vroegtijdig 

defect raken van pneumatische apparatuur en productverontreiniging.

De Full Feature-compressor: 
een compacte en complete 
oplossing voor 
kwaliteitsperslucht
Ons Full Feature-concept is een compacte 
totaaloplossing voor kwaliteitsperslucht. Een IND- of 
IMD-droger en de variabele toerenregeling zijn 
geïntegreerd op VSD-modellen. Hierdoor levert deze 
complete compressorinstallatie perslucht van de 
hoogste kwaliteit tegen de laagst mogelijke kosten.

IMD-adsorptiedroger
De IMD-adsorptiedroger rekent af met vocht voordat 
dit in het luchtnet terechtkomt. Het resultaat 
is een bedrijfszeker proces en een 
onberispelijk eindproduct. 
Er is geen externe energie nodig om de lucht te 
drogen, wat resulteert in grote besparingen. De 
drukval in de droger is minimaal, waardoor de 
bedrijfskosten verder gedrukt worden.

Een drogeroplossing voor iedere situatie
Atlas Copco gelooft in een effectieve preventie en biedt een complete serie van vrijstaande koeldrogers en 

heat-of-compression drogers met roterende trommel.

Heat-of-compression drogers met 
roterende trommel: ND en MD
• Gebruik van vrije, beschikbare compressiewarmte.

• Vrijwel geen stroomverbruik.

• Varianten met extra hoge temperaturen voor lagere dauwpunten.

Koeldroger: FD
• Gebruik van koelcircuit voor het koelen van perslucht.

• Gegarandeerd drukdauwpunt.

• Laagste energiegebruik bij alle bedrijfsomstandigheden.

• Lucht- en watergekoelde varianten.

De werking van de 
IMD-droger

1  Hete luchtinlaat 
voor regeneratie

2  Inlaat, koude natte lucht

3  Uitlaat, koude droge lucht

4  Regeneratiezone

5  Draaiing van de trommel



Technische oplossingen 
Wij onderkennen de noodzaak om seriegeproduceerde compressoren en drogers af te stemmen op de 

specificaties en normen die grote ondernemingen hanteren voor de aankopen van apparatuur. Strategisch 

gesitueerde afdelingen binnen de Atlas Copco Groep dragen zorg voor het ontwerpen en produceren van 

apparatuur die is aangepast aan de specifieke wensen van de klant, zodat deze onder extreme temperaturen 

en vaak op ver afgelegen plaatsen goed functioneert.

Innovatieve technologie
Alle apparatuur valt onder onze fabrieksgarantie. 
Wij staan volledig in voor de betrouwbaarheid, levensduur en 
prestaties van onze apparatuur. Een wereldwijd opererende 
aftermarketafdeling met 360 buitendienstmonteurs in 160 landen 
zorgt voor betrouwbaar onderhoud door Atlas Copco als 
onderdeel van een lokale serviceactiviteit. 

Innovatieve engineering
Elk project is uniek en door met onze klanten een samenwerking 
aan te gaan, kunnen wij de bestaande uitdaging beoordelen, 
relevante vragen stellen en de beste technische oplossing voor al 
uw wensen leveren.

Optimaliseer uw systeem
Met de ZR/ZT-compressor bieden wij een volledig geïntegreerde standaardinstallatie waarin de nieuwste 

technologie is toegepast in een duurzaam ontwerp. Om de prestaties van uw ZR/ZT-compressor verder te 

optimaliseren, of om deze eenvoudig af te stemmen op uw specifieke productieomgeving, zijn optionele 

modellen leverbaar.

Opties

• : Optioneel - : Niet beschikbaarBeschikbare opties zijn afhankelijk van de gekozen configuratie.

ZR 55-90
ZR 75-90 

VSD
ZR 55-90 FF

ZR 75-90 
VSD FF

ZT 55-90
ZT 75-90 

VSD
ZT 55-90 FF

ZT 75-90 
VSD FF

Bewakings- en beschermingsbundel (anticondensverwarmingen / 
SPM-apparatuur / PT 1000 in de wikkelingen en lagers) • • • • • • • •

SMARTLINK • • • • • • • •

Teflonvrije elementen • • • • • • • •

Ankerplaten • • • • • • • •

Houten transportverpakking • • • • • • • •

Kit voor spoelen met droge lucht tijdens stilstand 
(voor tropische omgevingscondities) • • • • • • • •

Materiaalcertificaten • • • • • • • •

Testcertificaat • • • • • • • •

Witnessed performance test • • • • • • • •

Energieterugwinning • • • • - - - -

Waterafsluitklep • • • • - - - -

PDP-sensor - - • • - - • •

Kit voor lage belasting - - • • - - • •

Aardingssysteem IT-, TT- of TN-netwerk - • - • - • - •

Uitvoering voor hoge omgevingstemperaturen 
(vereist bij omgevingstemperatuur hoger dan 40 °C) - - - - • - - -



Type
Vrije luchtlevering(1) Geïnstalleerde motor Geluidsniveau(2)

Gewicht

Standaard Full Feature

l/s m3/min cfm kW pk dB(A) kg lb kg lb

50 Hz

ZR 55 - 7,5 148,3 8,9 314 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 8,6 133,9 8,0 284 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 10 123,1 7,4 261 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 75 - 7,5 204,6 12,3 434 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 8,6 189,6 11,4 402 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 10 181,2 10,9 384 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 90 - 7,5 241,4 14,5 511 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 8,6 227,6 13,7 482 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 10 214,6 12,9 455 90 120 74 1925 4244 2175 4795

60 Hz

ZR 55 - 7,25 160,2 9,6 340 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 9 140,6 8,4 298 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 55 - 10,4 130,2 7,8 276 55 75 74 1800 3968 2050 4519

ZR 75 - 7,25 217,1 13,0 460 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 9 200,1 12,0 424 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 75 - 10,4 192,1 11,5 407 75 100 74 1890 4167 2135 4707

ZR 90 - 7,25 268,1 16,1 568 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 9 240,9 14,5 510 90 120 74 1925 4244 2175 4795

ZR 90 - 10,4 230,9 13,9 489 90 120 74 1925 4244 2175 4795

Type
Vrije luchtlevering(1) Geïnstalleerde motor Geluidsniveau(2)

Gewicht

Standaard Full Feature

l/s m3/min cfm kW pk dB(A) kg lb kg lb

50 Hz

ZT 55 - 7,5 146,3 8,8 310 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 8,6 132,7 8,0 281 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 8.6 HAT (3) 122,5 7,4 260 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 10 122,3 7,3 259 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 75 - 7,5 200,9 12,1 426 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 8,6 186,7 11,2 396 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 8.6 HAT (3) 178,8 10,7 379 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 10 178,7 10,7 379 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 90 - 7,5 236,0 14,2 500 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 8,6 223,3 13,4 473 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 8.6 HAT (3) 211,4 12,7 448 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 10 211,3 12,7 448 90 120 76 2050 4519 2650 5842

60 Hz

ZT 55 - 7,25 157,8 9,5 334 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 8.6 HAT (3) 129,5 7,8 274 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 9 139,2 8,4 295 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 55 - 10,4 129,3 7,8 274 55 75 76 1900 4189 2520 5556

ZT 75 - 7,25 212,8 12,8 451 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 8.6 HAT (3) 189,2 11,4 401 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 9 196,7 11,8 417 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 75 - 10,4 189,1 11,3 401 75 100 76 2000 4409 2600 5732

ZT 90 - 7,25 261,3 15,7 554 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 8.6 HAT (3) 226,9 13,6 481 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 9 236,1 14,2 500 90 120 76 2050 4519 2650 5842

ZT 90 - 10,4 226,8 13,6 481 90 120 76 2050 4519 2650 5842

(1) Bedrijfsgegevens van de compressor gemeten 
volgens ISO 1217, bijlage C, editie 4 (2009).
Referentieomstandigheden:
 - Relatieve luchtvochtigheid: 0%.
 - Absolute inlaatdruk: 1 bar (14,5 psi).
 - Inlaatluchttemperatuur: 20 °C/68 °F.
FAD wordt gemeten bij de volgende werkdrukken:
Vast toerental:
 - 7 bar bij modellen voor 7,25/7,5/7 bar.
 - 8 bar bij modellen voor 8,6/9 bar.
 - 9 bar bij modellen voor 10/10,4 bar.
Voor VSD: bij de maximale werkdruk.

(2) A-gewogen emissiegeluidsdrukniveau bij het 
werkstation (LpWSAd).

Gemeten volgens ISO 2151: 2004 met behulp 
van ISO 9614/2 (methode voor scannen 
van geluidsintensiteit).
De toegevoegde correctiefactor (+/- 3 dB(A)) is de totale 
onzekerheidswaarde (KpAd) conform de testcode.

(3) Maximale inlaat-/koelluchttemperatuur is 
50 °C/122 °F voor HAT-modellen.

Technische gegevens 
ZR/ZT 55-90 (FF)



Technische gegevens 
ZT 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Technische gegevens 
ZR 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Afmetingen

Type
Werkdruk(1) Vrije luchtlevering(2) Geluidsni-

veau(3)

Gewicht

Standaard Full Feature

bar(e) l/s m3/min cfm dB(A) kg lb kg lb

ZR 75 VSD -  
8,6 bar(e)

Minimum 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 548

74 1925 4244 2170 4784Effectief 7 75 - 222 4,5 - 13,3 158 - 470

Maximum 8,6 74 - 201 4,4 - 12,1 157 - 426

ZR 75 VSD - 
10,4 bar(e)

Minimum 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 549

74 1925 4244 2170 4784Effectief 9 74 - 196 4,4 - 11,8 157 - 415

Maximum 10,4 96 - 178 5,8 - 10,7 203 - 377

ZR 90 VSD -  
8,6 bar(e)

Minimum 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 548

74 1970 4343 2220 4894Effectief 7 75 - 258 4,5 - 15,5 158 - 548

Maximum 8,6 74 - 240 4,4 - 14,4 157 - 509

ZR 90 VSD - 
10,4 bar(e)

Minimum 4 76 - 259 4,6 - 15,5 161 - 549

74 1970 4343 2220 4894Effectief 9 74 - 237 4,4 - 14,2 157 - 502

Maximum 10,4 96 - 221 5,8 - 13,3 203 - 469

Type
Werkdruk(1) Vrije luchtlevering(2) Geluidsni-

veau(3)

Gewicht

Standaard Full Feature

bar(e) l/s m3/min cfm dB(A) kg lb kg lb

ZT 75 VSD -  
8,6 bar(e)

Minimum 4 75 - 252 4,5 - 15,1 160 - 534

76 2030 4475 2630 5798Effectief 7 75 - 217 4,5 - 13,0 158 - 460

Maximum 8,6 74 - 198 4,4 - 11,9 157 - 420

ZT 75 VSD - 
10,4 bar(e)

Minimum 4 75 - 252 4,5 - 15,1 159 - 534

76 2030 4475 2630 5798Effectief 9 74 - 193 4,4 - 11,6 157 - 409

Maximum 10,4 96 - 176 5,7 - 10,6 203 - 373

ZT 90 VSD -  
8,6 bar(e)

Minimum 4 75 - 252 4,5 - 15,1 160 - 535

76 2100 4630 2700 5952Effectief 7 75 - 252 4,5 - 15,1 158 - 534

Maximum 8,6 74 - 235 4,4 - 14,1 157 - 498

ZT 90 VSD - 
10,4 bar(e)

Minimum 4 75 - 252 4,5 - 15,1 159 - 534

76 2100 4630 2700 5952Effectief 9 74 - 232 4,4 - 13,9 157 - 492

Maximum 10,4 96 - 217 5,7 - 13,0 203 - 460

(1) Raadpleeg Atlas Copco voor de werkdruk van 
de FF-model.

(2) Bedrijfsgegevens van de compressor gemeten 
volgens ISO 1217, bijlage C, editie 4 (2009).
Referentieomstandigheden:
 - Relatieve luchtvochtigheid 0%.
 - Absolute inlaatdruk: 1 bar (14,5 psi).
 - Inlaatluchttemperatuur: 20 °C/68 °F.
FAD wordt gemeten bij de volgende werkdrukken:
Vast toerental:
 - 7 bar bij modellen voor 7,25/7,5/7 bar.
 - 8 bar bij modellen voor 8,6/9 bar.
 - 9 bar bij modellen voor 10/10,4 bar.
Voor VSD: bij de maximale werkdruk.

(3) A-gewogen emissiegeluidsdrukniveau bij het 
werkstation (LpWSAd).

Gemeten volgens ISO 2151: 2004 met behulp 
van ISO 9614/2 (methode voor scannen 
van geluidsintensiteit).
De toegevoegde correctiefactor (+/- 3 dB(A)) is de totale 
onzekerheidswaarde (KpAd) conform de testcode.

Type

Standaard Full Feature

A (Lengte) B (Breedte) C (Hoogte) A (Lengte) B (Breedte) C (Hoogte)

mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch mm inch

ZR 55-90 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0

ZR 75-90 VSD 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0

ZT 55-90 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2880 113,4 1450 57,1 2184 86,0

ZT 75-90 VSD 2180 85,8 1450 57,1 2184 86,0 2880 113,4 1450 57,1 2184 86,0

C

A B
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Wij staan voor onze verantwoordelijkheid jegens onze klanten, 
het milieu en de mensen om ons heen. Wij zorgen ervoor dat 
prestaties de toets der tijd doorstaan. Dat bedoelen we met 
Duurzame Productiviteit.

www.atlascopco.com


