
Yağsız döner 
vidalı kompresörler

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



Enerji verimliliği, 
güvenlik ve 
güvenilirlikte 
standartları belirler
Maksimum verimliliğe giden en kısa yol, işletme 
maliyetlerini en aza indirirken doğru kalitede kesintisiz 
hava sağlamaktır. 
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.



Temel teknoloji
Atlas Copco tüm sıkıştırma prensiplerinde uzmandır ve uygulamalar için 
en yüksek enerji verimini sağlayan teknolojiyi sunar. 
Sabit hızlı makineler tam yükte verimlidir, ancak hava tüketimi 
dalgalandığında Değişken Hızlı Ünite önemli miktarda tasarruf sağlar. 
Entegre soğurmalı kurutucu, mümkün olan en düşük basınç kaybıyla 
yüksek kaliteli kuru hava sağlar ve rejenerasyon için kompresörün ısısını 
kullanır. Bu iki özellik önemli miktarda enerji tasarrufu sağlar.

Optimum kullanım
Birden fazla kompresör içeren bir sistemin tek bir merkezden kontrol 
edilmesi, basınç bandını daraltır ve mümkün olan en düşük toplam enerji 
maliyetini sağlar.
Sıkıştırma ısısı geri kazanılabilir ve kazan besleme suyunun önceden 
ısıtılması veya binaların ısıtılması gibi endüstriyel işlemlerde bu ısıdan 
yararlanmak mümkündür.

Yağsız sıkıştırma
Yağsız vidalı kompresörlerimizde yağ içermeyen kompresör bölmeleri 
bulunur. Hassas kesimli rotorlar arasında metal teması olmaması ve 
dolayısıyla yağlama ihtiyacı olmaması bunu mümkün kılmaktadır. İşlem, 
ürünler ve çevre kirlenmeden korunur. TUV sertifikalı ilk hava 
kompresörleri "yağsız" tiptedir (ISO 8573-1 CLASS 0).

Entegre tasarım
Dahili borular, yüksek performanslı tasarım özellikleri, Değişken Hızlı 
Ünite, %100 uyumlu parçalar... Tam güvenilirliği sağlamanın tek yolu 
budur. Her makine teknik özellikleri karşılaması, eksiksiz güvenliğe sahip 
olması ve herhangi bir sürpriz olmaması açısından test edilir. ZR/ZT yağsız 
kompresörü çalıştırmak için sadece enerji vermeniz yeterlidir. Düz bir 
zemine yerleştirin, güç hattını ve hava çıkışını bağlayın ve ardından 
çalıştırma düğmesine basın.

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/ZT döner 
vidalı kompresör de bu güçlü geleneğin bir parçasıdır. Yüksek kaliteli yağsız havanın büyük önem taşıdığı sektörler için 
ideal olan ZR/ZT, düşük enerji maliyetleri ile en yüksek seviyede güvenilirlik ve güvenlik sunar.

Yiyecek ve içecek
• Her türlü uygulama için (örneğin fermantasyon, paketleme, 

havalandırma, taşıma, doldurma ve kapak takma, temizleme, cihaz 
havası) %100 saf, temiz, yağsız hava.

• Nihai ürününüzün saflığını korumak ve sıfır kirlenme riski sağlamak 
için ISO 8573-1 CLASS 0 (2010) sertifikasyonu.

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

hava çok önemlidir.

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

Petrokimyasallar
• Üretimin devam edebilmesi için güvenilir ve %100 sertifikalı yağsız 

basınçlı hava hayati önem taşır.

• Yüksek performans seviyeleri ve güvenilirliğin büyük önem taşıdığı 
aşırı sıcaklıklar ve nem koşullarında çalışabilme.

İlaç üretimi
• İşlemlerde (örneğin fermantasyon, havalandırma, tablet kaplama, 

paketleme ve şişeleme, otomatik üretim hatları) kirliliği önlemek için 
%100 yağsız hava hayati önem taşır.

• CLASS 0, riskleri ortadan kaldırır ve yüksek ürün kalitesi ile 
profesyonel marka itibarınızı korur.



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 oynayarak %100 saf, temiz hava sağlayan hava kompresörü ve blower serisini 
geliştirdik. Sürekli araştırma ve geliştirme sayesinde yeni bir dönüm noktasına ulaşan Atlas Copco, CLASS 0 sertifikasıyla ödüllendirilen ilk üretici olarak 
hava saflığında standardı belirlemiştir.

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

Tüm riskleri ortadan kaldırır
En titiz müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen sektör 
lideri bir kuruluş olarak, bu amaçla TÜV enstitüsünden yağsız 
kompresör ve blower serisine tür testi uygulamasını istedik. 
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



2

1
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ZR (su soğutmalı) model: full-feature, kompakt, 
hepsi bir arada çözüm

Enerji geri kazanımı
• Entegre enerji geri kazanımı sistemimiz ile güç girişinin %90'ına 

kadarı sıcak hava veya sıcak su olarak geri kazanılabilir.

• Geri kazanılan enerjinin verimli bir şekilde kullanılması sayesinde 
enerji maliyetinden önemli miktarda tasarruf ve yüksek bir 
yatırım getirisi elde edilir.

• Uygulamalar: Endüstriyel işlemler için önceden ısıtılmış kazan 
besleme suyu, radyatörler içindeki sirkülasyon ile alanların 
ısıtılması veya duşta kullanım ve kumaş boyama, sönümlemeli 
soğutucuların çalıştırılması gibi diğer endüstriyel uygulamalar.

1

Verimli ve güvenilir su soğutma (ZR)
• Korozyona dayanıklı, paslanmaz çelik borular

• Son derece güvenilir robot kaynaklar, kaçak riski yoktur.

• Alüminyum yıldız ara parça ısı aktarımını artırır.

3

Su separatörü
• Labirent tasarımı, kondensi basınçlı havadan verimli bir 

şekilde ayırır.

• Az miktarda nem taşınması, akış yönündeki ekipmanları korur.

• Yüksek basınç elemanı uzun ömürlüdür.

• Daha yüksek kurutucu performansı

2
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Full-Feature
• Kompakt, hepsi bir arada tipte bir kaliteli hava çözümü. 

• Mümkün olan en düşük maliyet ile en yüksek kaliteli havayı sunan 
entegre paket.

• IMD soğurmalı kurutucu:

- Nemi hava hattına girmeden önce ortadan kaldırarak güvenilir bir 
işlem ve kusursuz bir son ürün elde edilmesini sağlar.

- Havayı kurutmak için harici enerjiye ihtiyaç duyulmadığından 
konvansiyonel kontrollü kurutuculara kıyasla büyük tasarruf sağlar.

- Kurutucu içindeki basınç kaybı minimum seviyededir. Bu da işletme 
maliyetini azaltan bir etkendir.

4

Etkili elektronik regülasyonlu tahliye 
• Güvenilir katı hal çalıştırması, hava kaybı yoktur.

• Elektronikon® ekranında arıza alarmı

6

Tamamen muhafazalı motor 
• Toz ve neme karşı IP55 TEFC koruma

• IE3'e uygun (NEMA Premium'a eşdeğer) yüksek verimli sabit hızlı motor

5
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ZT (hava soğutmalı) model: 
her ayrıntıda üstün tasarım

Yüksek verimli hava soğutma (ZT) 
• Kanatçıklı paslanmaz çelik ön soğutucu

• Mükemmel ısı aktarımı

• Temizlik için kolay erişim

• Düşük gürültü + düşük enerjili radyal soğutma fanları.

1

Birinci sınıf yağsız 
sıkıştırma elemanı
• Yüksek kaliteli hava için %100 yağsız döner 

vidalı sıkıştırma

• Üstün rotor kaplaması ve eleman soğutucu 
kaplamaları sayesinde yüksek genel verimlilik

2

Üstün eleman rulmanları 
• Değişken yük koşullarında yüksek denge

3
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Gelişmiş Elektronikon® kontrol ünitesi 
• Kompresör ve kurutucu için tek bir entegre kontrol sistemi.

• Proaktif servis göstergeleri, arıza alarmları ve acil durdurma işlevleri ile 
genel sistem performansı durumu

• Çoklu dil desteğine sahip ekran

• ES sistemi seviye kontrolü ile arabirim bağlantısı ve standart seri iletişim 
protokolleri ile entegrasyon için tasarlanmıştır.

4

Ana tahrik motorunda AGMA A5/
DIN Class 5 dişliler 
• Uzun kullanım ömrü

• Düşük aktarım kayıpları, düşük gürültü ve titreşim

6

Entegre VSD 
• Değişken Hızlı Ünite (VSD) motoru ile %35'e varan doğrudan 

enerji tasarrufu

• Boşa alma kayıpları minimuma indirilmiştir.

• Basınçlı hava atmosfere blow-off yapmaz.

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

5



%35

%12

%11

%42

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. Bu teknolojiye sürekli yatırım yaparak 
piyasadaki en gelişmiş entegre VSD'li kompresörleri sunuyoruz.

Enerji

VSD ile enerji tasarrufu

Yatırım

Bakım

%35'e varan enerji tasarrufu
VSD teknolojimiz, 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 

Entegre Atlas Copco VSD teknolojisini benzersiz kılan nedir?

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 VSD'li kompresörlerimizin 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.



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.

SMARTLİNK*: 
Veri İzleme Programı

Çevrimiçi ve mobil izleme
Yeni Elektronikon® kontrol ünitesiyle kompresörlerinizi Ethernet 
üzerinden izleyin. İzleme 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.
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Basınçlı hava sisteminizi koruyun
Kuru basınçlı hava sistemi, üretim işlemlerinin güvenilirliğini ve son ürünlerin kalitesini korumak için hayati önem 
taşır. Şartlandırılmamış hava, boru tesisatında korozyona, pnömatik ekipmanların erken arızalanmasına ve ürünlerin 
bozulmasına neden olabilir.

Full-Feature kompresör: 
kompakt, hepsi bir arada tipte bir 
kaliteli hava çözümü
Full-Feature konseptimiz kompakt ve hepsi bir arada tipte 
bir kaliteli hava çözümü sunar. Entegre IND veya IMD 
kurutucuyu ve Değişken Hızlı Üniteyi VSD modellerinde bir 
araya getiren bu eksiksiz paket, mümkün olan en düşük 
maliyet ile en yüksek kaliteli havayı sağlar.

IMD soğurmalı kurutucu
IMD soğurmalı kurutucu, nemi hava hattına girmeden önce 
ortadan kaldırarak güvenilir bir işlem ve kusursuz bir son 
ürün elde edilmesini sağlar. 
Havayı kurutmak için harici enerjiye ihtiyaç olmadığından 
büyük oranda tasarruf sağlanır. Kurutucu içindeki basınç 
kaybı minimum seviyededir. Bu da işletme maliyetini 
azaltan bir etkendir.

Her ihtiyaca uygun bir kurutucu çözümü
Atlas Copco etkili korumanın önemine inanır; desteksiz duran soğutucu ve döner tamburlu sıkıştırma 
ısısı kullanan eksiksiz bir kurutucu yelpazesi de sunar.

Sıkıştırma ısısı kullanan döner tamburlu tip kurutucular: 
ND ve MD
• Sıkıştırma sonucu ortaya çıkan ısıyı kullanma.

• Son derece düşük güç tüketimi.

• Düşük çiylenme noktaları için ekstra ısı desteği sağlayan modeller.

Soğutmalı tip kurutucu: FD
• Basınçlı havayı soğutmak için soğutma devresi kullanımı.

• Garantili basınç çiylenme noktaları.

• Tüm çalışma koşullarında en düşük enerji tüketimi.

• Hava ve su soğutmalı modeller

IMD kurutma 
prensibi

1  Rejenerasyon için 
sıcak hava

2  Soğuk nemli hava girişi

3  Soğuk kuru hava çıkışı

4  Rejenerasyon alanı

5  Tambur dönüşü



Özel tasarlanmış çözümler 
Seri olarak üretilen kompresör ve kurutucularının, ekipman alımları için büyük şirketlerin uyguladığı teknik özelliklerle 
ve standartlarla birleştirilmesi gerektiğinin farkındayız. 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.

Sisteminizi optimize edin
ZR/ZT ile en yeni teknolojiyi dayanıklı bir tasarımla bir araya getiren, standart ve hepsi bir arada bir paket sunuyoruz. İsteğe 
bağlı özelliklerle ZR/ZT'nin performansını optimize edebilir veya üretim ortamınıza göre özelleştirebilirsiniz.

Seçenekler

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

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

İzleme ve koruma paketi (sargılarda ve rulmanlarda kondens engelleyici 
ısıtıcılar / SPM ekipmanı / PT 1000) • • • • • • • •

SMARTLİNK • • • • • • • •

Teflonsuz elemanlar • • • • • • • •

Sabitleme pedleri • • • • • • • •

Ahşap kutuda koruma amaçlı paketleme • • • • • • • •

Durma sırasında kuru hava tahliye kiti (tropik ortamlar için) • • • • • • • •

Malzeme sertifikaları • • • • • • • •

Test sertifikası • • • • • • • •

Gözetimli performans testi • • • • • • • •

Enerji geri kazanımı • • • • - - - -

Su kapama valfi • • • • - - - -

PDP sensörü - - • • - - • •

Düşük yük kiti - - • • - - • •

IT, TT veya TN ağı topraklama sistemi - • - • - • - •

Yüksek ortam sıcaklığı modeli (ortam sıcaklığı 40°C 
üzerindeyken gerekir) - - - - • - - -



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

Ağırlık

Standart Full-Feature

l/sn m3/dk cfm 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

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

Ağırlık

Standart Full-Feature

l/sn m3/dk cfm 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) 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 bar'da 7,25/7,5/7 bar modeller
 - 8 bar'da 8,6/9 bar modeller
 - 9 bar'da 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.

(3) Maksimum giriş/soğutma havası sıcaklığı, HAT modelleri için 
50°C/122 °F'dir.

Teknik özellikler 
ZR/ZT 55-90 (FF)



Teknik özellikler 
ZT 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Teknik özellikler 
ZR 75-90 VSD (FF) (50/60 Hz)

Boyutlar

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

seviyesi(3)

Ağırlık

Standart Full-Feature

bar(e) l/sn m3/dk 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 4784Etkin 7 75 - 222 4,5 - 13,3 158 - 470

Maksimum 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 4784Etkin 9 74 - 196 4,4 - 11,8 157 - 415

Maksimum 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 4894Etkin 7 75 - 258 4,5 - 15,5 158 - 548

Maksimum 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 4894Etkin 9 74 - 237 4,4 - 14,2 157 - 502

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

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

seviyesi(3)

Ağırlık

Standart Full-Feature

bar(e) l/sn m3/dk 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 5798Etkin 7 75 - 217 4,5 - 13,0 158 - 460

Maksimum 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 5798Etkin 9 74 - 193 4,4 - 11,6 157 - 409

Maksimum 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 5952Etkin 7 75 - 252 4,5 - 15,1 158 - 534

Maksimum 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 5952Etkin 9 74 - 232 4,4 - 13,9 157 - 492

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

(1) FF modelinin çalışma basıncı için lütfen 
Atlas Copco'ya başvurun.

(2) 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 bar'da 7,25/7,5/7 bar modeller
 - 8 bar'da 8,6/9 bar modeller
 - 9 bar'da 10/10,4 bar modeller
VSD için: Maksimum çalışma basıncında

(3) 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.

Tip

Standart Full-Feature

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

mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç mm inç

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

www.atlascopco.com




