
Compressores de parafuso 
rotativos isentos de óleo

ZR/ZT 55-90 (FF) & ZR/ZT 75-90 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.



Tecnologia
A Atlas Copco detém todos os princípios de compressão 
e oferece para cada aplicação a tecnologia mais eficiente 
em termos de energia. 
As máquinas de velocidade fixa são eficientes em carga total, 
mas, quando a demanda de ar é variável, um Acionamento de 
Velocidade Variável (VSD) garante economias significativas. 
O secador por adsorção, integrado ao compressor, oferece ar 
seco de alta qualidade com a menor queda de pressão e utiliza 
o calor do compressor para a regeneração. São duas 
características que levam a economias de energia consideráveis.

Utilização ideal
O controle central de uma instalação com vários compressores 
reduz a faixa de pressão e atinge o mais baixo custo de energia.
O calor gerado pela compressão pode ser recuperado e bem 
utilizado em processos industriais, como o pré-aquecimento 
da água de alimentação de caldeiras, o aquecimento de 
edifícios, etc.

Compressão isenta de óleo
Nossos compressores parafuso isentos de óleo têm câmaras 
totalmente isentas de óleo. Isso é possível porque não há 
contato metálico entre os rotores que possuem tecnologia de 
usinagem precisa e, consequentemente, não há necessidade 
de lubrificação, protegendo assim o processo, os produtos 
e o ambiente contra contaminação. São os primeiros 
compressores de ar certificados pela TUV, como 
"isentos de óleo" (ISO 8573-1 CLASSE 0).

Projeto integrado
Design de ponta, tubulação integrada, Acionamento de 
Velocidade Variável, componentes 100% compatíveis é a única 
maneira de garantir total confiabilidade. Cada máquina é 
testada para garantir o atendimento às especificações, a total 
segurança e que não surjam surpresas. O compressor isento de 
óleo ZR/ZT é de fato pronto para ser utilizado. Coloque-o em 
uma superfície plana, conecte o cabo de alimentação e a saída 
de ar... e aperte o botão de partida.

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 extremamente baixos de energia.

Alimentos 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.

Eletrônicos
• Ar limpo, seco, de alta qualidade é essencial, além de ser 

produzido com ótima eficiência energética.

• As aplicações incluem a remoção de detritos microscópicos 
das superfícies de chips e de placas de computadores.

Petroquímicos
• Um fluxo confiável de ar comprimido com certificação de 

100% isento de óleo é essencial para manter a produção 
em funcionamento.

• Funcionamento em condições de temperaturas e umidade 
extremas, nas quais altos níveis de desempenho 
e confiabilidade são essenciais.

Farmacêuticos
• Ar 100% isento de óleo é fundamental para evitar a 

contaminação de processos (exemplos: fermentação, 
aeração, revestimento de comprimidos, embalagem, 
envasamento e em linhas de produção automatizadas).

• A CLASSE 0 elimina os risco, mantém a alta qualidade do 
produto e a reputação profissional da marca.



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.

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

Eliminando qualquer risco
Como líder na indústria e comprometida em atender às 
necessidades dos clientes mais exigentes, solicitamos ao 
renomado instituto TÜV que efetuasse testes minuciosos 
com vários compressores de ar isentos de óleo. Estes 
foram submetidos às 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 
(aerossol, líquido e vapor) 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



2

1

3

Versão ZR (resfriada a água) Full Feature: 
uma solução compacta e completa

Energy Recovery
• Com nosso sistema de recuperação de energia 

integrado, é possível recuperar até 90% da entrada de 
energia como ar quente ou água quente.

• Importante economia no custo de energia e um alto 
retorno do investimento por meio do uso eficiente da 
energia recuperada.

• Aplicações: pré-aquecimento de caldeiras em processos 
industriais, aquecimento de ambientes, aquecimento de 
chuveiros, tingimento de tecidos, processo de limpeza 
CIP, entre outros.

1

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

• Solda feita por robôs altamente confiável e sem riscos de vazamentos.

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

3

Separador de água
• O projeto em labirinto separa eficientemente 

o condensado do ar comprimido.

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

• Longa vida útil do elemento de alta pressão.

• Melhor desempenho do secador.

2
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Full Feature
• Solução de qualidade de ar, compacta e completa. 

• Pacote integrado que oferece ar da mais alta qualidade com 
o menor custo possível.

• Secador por adsorção IMD:

- Elimina a umidade antes de ela entrar na rede de ar, 
garantindo um processo confiável e um produto 
final impecável.

- Não é necessária energia externa para secar o ar, o que 
resulta em economias substanciais em comparação com os 
secadores convencionais.

- A queda de pressão através do secador é mínima, o que, 
por sua vez, diminui o custo operacional.

4

Eficazes drenos eletrônicos 
• Atuação de estado sólido confiável, sem perda de ar.

• Alarme de  mau funcionamento monitorado no Elektronikon®.

6

Motor totalmente fechado 
• Proteção IP55 TFVE - contra pó e umidade.

• Motor de velocidade fixa de alta eficiência com alta 
performance e rendimento Premium.

5
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Versão ZT (resfriada a ar): 
projeto superior em todos os detalhes

Resfriamento de ar efetivo (ZT) 
• Pré-resfriador de aço inoxidável equipado 

com aletas.

• Excelente transferência de calor.

• Fácil acesso para limpeza.

• Ventiladores de resfriamento radiais de baixo 
ruído e baixo consumo energético.

1

Elemento de compressão 
isento de óleo, padrão mundial
• Compressão por parafuso rotativo 100% isento 

de óleo, para fornecer ar de alta qualidade.

• Alta eficiência, graças ao revestimento superior 
dos rotores e as camisas de resfriamento 
do elemento.

2

Rolamentos com qualidade 
superior para os elementos 
• Alta estabilidade diferentes condições de carga.

3
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Controlador avançado Elektronikon® 
• Sistema de controle integrado para o compressor e o secador.

• Monitoramento geral de desempenho do sistema com 
indicações proativas de assistência, alarmes de avarias e cortes 
de funcionamento por defeito.

• Visor com vários idiomas selecionáveis.

• Desenvolvido para operar em conjunto com o sistema Energy 
Saver (ES) e possibilita a integração com outros sistemas 
utilizando protocolos de comunicação serial.

4

Engrenagens AGMA A5/DIN Classe 5 
na transmissão principal 
• Longa vida útil.

• Baixas perdas de transmissão, baixo nível de ruído e vibração.

6

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

Acionamento de Velocidade Variável (VSD).

• As perdas de alívio são reduzidas a um nível mínimo.

• Sem descarga de ar comprimido "blow off"  para a atmosfera.

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

5



35%

12%

11%

42%

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, 

oferecemos a maior variedade de compressores com VSD integrado do mercado.

Energia

Economia de energia com VSD

Investimento

Manutenção

Economia de energia de até 35%
Nossa tecnologia VSD 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 

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).



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 monitoramento remoto

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.
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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.

O compressor Full Feature: 
uma solução de qualidade de ar 
compacta e completa
Nosso conceito do Full Feature é uma solução de ar 
de qualidade compacta e completa. Por meio da 
integração do secador IND ou IMD e seu 
Acionamento de Velocidade Variável em modelos 
VSD, esse pacote completo oferece o ar da mais alta 
qualidade pelo menor custo possível.

Secador por adsorção IMD
O secador por adsorção IMD elimina a umidade 
antes de ela entrar 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 é obtida. A queda de 
pressão através do secador é mínima, o que 
também diminui os custos operacionais.

Um tipo de secador para cada necessidade
A Atlas Copco acredita em prevenção efetiva e por isso oferece uma linha completa de secadores, 

de tecnologia de refrigeração, adsorção e também tambor rotativo por calor de compressão.

Secadores de tambor rotativo por calor de 
compressão: ND & MD
• Utilização do calor de compressão que está disponível.

• Consumo de energia insignificante.

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

Secador de refrigeração: FD
• 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.

O princípio de 
secagem IMD

1  Entrada de ar quente 
para regeneração

2  Entrada de ar frio 
e úmido

3  Saída de ar frio e seco

4  Área de regeneração

5  Tambor rotativo



Soluções especiais 
Nós reconhecemos a necessidade de adequar nossos compressores e secadores produzidos em série às 

especificações e normas exigidas por grandes empresas para compras de equipamentos. Departamentos 

localizados estrategicamente no Grupo Atlas Copco cuidam do projeto e da fabricação de equipamentos 

personalizados para operação em temperaturas extremas, frequentemente em locais remotos.

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.

Produto de alta qualidade e sistema 
de proteção.
Por meio dos 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 de seus 

ZR/ZT ou, simplesmente, adaptá-los a seu meio de produção específico.

Opções

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

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

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

• • • • • • • •

SMARTLINK • • • • • • • •

Elementos isentos de teflon • • • • • • • •

Chumbadores • • • • • • • •

Embalagem de proteção em caixa de madeira • • • • • • • •

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

Certificados de materiais • • • • • • • •

Certificado de teste • • • • • • • •

Teste de desempenho presenciado • • • • • • • •

Recuperação de energia • • • • - - - -

Válvula de corte de água • • • • - - - -

Sensor de PDP - - • • - - • •

Kit de carga baixa (Low Load kit) - - • • - - • •

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

Versão para alta temperatura ambiente (necessária quando 
a temperatura ambiente for superior a 40 °C) - - - - • - - -



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 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

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 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) 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 7,25/7,5/7 bar: a 7 bar.
 - Versões de 8.6/9 bar: a 8 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.

(3) Temperatura máxima de ar na entrada/resfriamento 
de 50 °C/122 °F para as versões HAT.

Especificações técnicas 
ZR/ZT 55-90 (FF)



Especificações técnicas 
ZT 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Especificações técnicas 
ZR 75-90 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(e) l/s m3/mín pcm dB(A) kg lb kg lb

ZR 75 VSD - 
8,6 bar (e)

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

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

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

ZR 75 VSD - 
10,4 bar (e)

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

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

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

ZR 90 VSD - 
8,6 bar (e)

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

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

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

ZR 90 VSD - 
10,4 bar (e)

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

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

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

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

ruído (3)

Peso

Pack Full Feature

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

ZT 75 VSD -  
8,6 bar (e)

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

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

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

ZT 75 VSD - 
10,4 bar (e)

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

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

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

ZT 90 VSD -  
8,6 bar (e)

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

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

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

ZT 90 VSD - 
10,4 bar (e)

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

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

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

(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, 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 7,25/7,5/7 bar: a 7 bar.
 - Versões de 8.6/9 bar: a 8 bar.
 - Versões de 10/10.4 bar: a 9 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.

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 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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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


