
Sopradores de
parafuso isentos de
óleo

ZS 4, ZS 4 VSD e ZS 4 VSD+ (37-90 kW / 50-120 hp)



Alto tempo de
atividade do
processo com baixo
custo de ciclo de
vida útil
Os custos com energia podem somar até 80% do custo do ciclo de

vida de um soprador. Esta é a razão porque constantemente

desenvolvemos novos modelos de sopradores, consumindo um nível

mínimo de energia, como o ZS VSD+. O elemento do soprador de

parafuso isento de óleo da Atlas Copco é impulsionado pelo nosso

motor de ímã permanente resfriado a líquido, desenvolvido

internamente. Combinado com o inversor Neos VSD, essa solução de

sucesso de acionamento de velocidade variável, de maior eficiência

energética, funciona sem problemas nos ambientes mais adversos.

Com o ZS VSD+, você não precisa se preocupar com o tempo de

atividade do processo e nenhuma surpresa oculta ocorrerá ao receber

a conta de energia no fim do mês
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A Atlas Copco deu mais um passo no desenvolvimento de

soluções de baixa pressão com eficiência energética. A

introdução de motores de ímã permanente integrados resulta no

soprador de parafuso isento de óleo com acionamento de

velocidade variável de maior eficiência energética do mercado.

Para nós, toda escolha de projeto é orientada pela composição de

soluções confiáveis e duráveis. O corpo do motor de ímã

permanente está previsto com uma camisa resfriada a líquido

para mantê-la fria em qualquer circunstância. A bomba de óleo

está totalmente integrada, garantindo a quantidade exata de óleo

resfriado aos rolamentos e engrenagens. A transmissão do motor

para o elemento de parafuso ocorre por meio de uma caixa de

engrenagens.

Comece a garantir a qualidade do processo e o tempo de

atividade do processo, selecionando a mais alta garantia em

fornecimento de ar puro, 100% isento de óleo, com certificação

Classe 0.

Totalmente operacional, o sistema de monitoramento

SMARTLINK mantém você sempre informado sobre a

integridade da máquina, propõe intervenções de serviço

proativamente e orienta sobre a eficiência operacional do sistema

de sopradores.

Com o ZS e ZS VSD+, você obtém uma solução compacta de

soprador plug-and-play. Caberá na sala do soprador existente, se

você já tiver uma, ou ao lado dela, se você assim quiser. O

projeto é flexível quando se trata da configuração da instalação. A

manutenção e a inspeção podem ser feitas pela frente e por

detrás, de modo que podem ser instalados lado a lado. Os

sopradores podem ser instalados ao ar livre, em ambientes

bastante adversos, permitindo condições do ambiente com

temperaturas até 50 °C/120 °F.

O soprador com acionamento de
velocidade variável de maior
eficiência energética do mercado

Design durável e confiável

Tempo de atividade do processo
garantido

Nosso compromisso: conjuntos de
solução completos que se encaixam
facilmente na sala do soprador
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Um conjunto completo para todas
as suas aplicações
Construídos para garantir a completa segurança do produto, os sopradores ZS garantem um fornecimento de ar

contínuo, flexível, altamente confiável, energeticamente eficiente e 100% isento de óleo para todas as suas aplicações

de baixa pressão e com o menor custo operacional possível.

A água é essencial para a vida em nosso planeta - um

planeta que nunca para de girar... E existe uma demanda

contínua (mas variável!) para purificar e reciclar águas

residuais. Confiabilidade, flexibilidade e eficiência

energética são elementos fundamentais, e o ZS VSD+

fornece todos eles. É um soprador com acionamento de

velocidade variável, ágil e sólido, capaz de lidar com a

ampla faixa de demanda de fluxo de ar. Seu alto nível de

eficiência energética limita os custos de energia, que

normalmente representam 70% do custo operacional

total em estações de tratamento de água.

Tratamento de águas residuais
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Para transporte pneumático, você precisa de um soprador

para trabalho pesado, capaz de lidar com as necessidades

de transferência de pó e com uma demanda de sistema

variável real. Os componentes do ZS são cuidadosamente

selecionados. O ZS é o soprador potente que irá atendê-

lo por muitos anos com um tempo de inatividade mínimo.

Transportar produtos pneumaticamente é caro. Os custos

com energia respondem por cerca de 80% do custo do

ciclo de vida útil do soprador. Assim sendo, o alto nível de

eficiência energética e os baixos custos de manutenção

do soprador ZS VSD+ reduzirão o custo do seu produto

final.

Sistemas de transporte
pneumático

No processo de fermentação, é fundamental seguir

exatamente a receita de fermentação. Este processo

precisa de controle preciso do fluxo de ar, desde a

demanda mínima até a máxima. Assim, o soprador deve

lidar com um aumento de demanda de pressão durante o

ciclo de fermentação. As unidades ZS VSD+ ágeis têm o

perfil de operação necessário, garantindo a maior

eficiência energética, pois conseguem funcionar em cada

ponto de operação.

Fermentação
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A indústria têxtil funciona 24 horas por dia, 7 dias por

semana, em um modo de processo contínuo; porém,

com mudanças constantes. O ZS lida facilmente com a

necessidade de fluxo ajustável para influenciar as

características das fibras, e o faz da maneira mais

eficiente em termos de energia, aproveitando ao máximo

os benefícios do motor de ímã permanente em carga

parcial. A carenagem do soprador de parafuso é projetado

com cuidado para garantir um baixo nível de ruído. Você

não precisa prever medidas adicionais para conectar o

soprador na sala do soprador: as unidades estão prontas

e são fáceis de usar.

Tecido não Tecido

ZS 4, ZS 4 VSD e ZS 4 VSD+



ZS 4 VSD+
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• Tecnologia de compressão certificada isenta de óleo
(certificação Classe 0)

• Rotores com revestimento durável garantem folgas
operacionais ideais

• Portas de entrada e saída com tamanho e sincronismo
perfeitos e perfil do rotor resultam no menor consumo de
energia

• Injeção precisa de óleo arrefecido nos rolamentos e
engrenagens, maximizando a vida útil

• A mais alta eficiência do motor em plena carga: sem
desperdício de energia em perdas de cobre redundantes

• Fator de potência constante (alto) em carga parcial

• O corpo resfriado por líquido melhora a eficiência e prolonga a
vida útil

• Corpo do motor totalmente fechado com classificação IP66
para operação nas condições ambientais mais adversas

• Bomba de óleo integrada, acionada diretamente com o
elemento do soprador

• Bocais injetores de óleo pulverizam a quantidade ideal de óleo
resfriado e filtrado para cada rolamento/engrenagem

• O corpo do motor de ímã permanente é resfriado a óleo, o que
aumenta sua vida útil

• Transmissão do motor/soprador de parafuso por meio de uma
caixa de engrenagens de trabalho pesado

• Baixos custos de manutenção; não utiliza componentes de
desgaste, como correias, polias etc.

• Uma transmissão por engrenagens permanece estável ao
longo do tempo, garantindo o nível de energia da unidade
durante todo o seu ciclo de vida útil

• Elektronikon® Touch fácil de usar

• Capacidades avançadas de conectividade graças ao controlador
de processo do sistema e/ou ao Optimizer 4.0

• Inclui alarmes, programação de manutenção e visualização on-
line da condição da máquina

1. Compressão eficiente, limpa e
confiável

2. Motor de ímã permanente resfriado
a óleo altamente eficiente

3. Confiabilidade de resfriamento e
lubrificação garantidos de
rolamentos, engrenagens e
compartimento do motor

4. Transmissão mais eficiente,
mínima manutenção necessária

5. Avançado sistema de
monitoramento com tela sensível ao
toque
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• Solução integrada para maximizar a operação do soprador no
mais alto nível de eficiência

• Projeto interno: solução completa, controle aprimorado,
disponibilidade garantida de peças de reposição

• Operação sem problemas nas condições mais adversas: grau
de proteção IP5X, gabinete em alumínio para proteção contra
poeira e umidade

• Válvula de partida e segurança integrada: partida suave,
proteção garantida contra sobrepressão

• Projeto de válvula de retenção da Atlas Copco: mínima queda
de pressão, operação garantida

• Filtro de entrada de alta eficiência (são filtradas partículas de
até 3μ com desempenho de 99,9%)

• Silenciador com defletor de entrada com mínima queda de
pressão e características de alta absorção sonora

• Painéis e portas da carenagem selados

• O amortecedor de pulsação de descarga atenua ao máximo os
níveis de pulsação dinâmica no fluxo de ar

• Painéis opcionais para a carenagem para operação ao ar livre

6. Inversor Neos VSD totalmente
integrado

7. Integridade e proteção mecânica
integrada

8. Carenagem silenciosa, soprador
silencioso

9. Flexibilidade na instalação -
variante para ambientes externos
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• Tecnologia de compressão certificada isenta de óleo
(certificação Classe 0)

• Rotores com revestimento durável garantem folgas
operacionais ideais

• Portas de entrada e saída com tamanho e sincronismo
perfeitos e perfil do rotor resultam no menor consumo de
energia

• Injeção precisa de óleo arrefecido nos rolamentos e
engrenagens, maximizando a vida útil

• Motor eficiente premium IE3 e NEMA

• TEFC para operação nas condições ambientais mais adversas

• Bomba de óleo integrada, acionada diretamente com o
elemento do soprador

• Bocais injetores de óleo pulverizam a quantidade ideal de óleo
resfriado e filtrado para cada rolamento/engrenagem

• Transmissão do motor/soprador de parafuso por meio de uma
caixa de engrenagens de trabalho pesado

• Baixos custos de manutenção; não utiliza componentes de
desgaste, como correias, polias etc.

• Uma transmissão por engrenagens permanece estável ao
longo do tempo, garantindo o nível de energia da unidade
durante todo o seu ciclo de vida útil

• Elektronikon® Touch fácil de usar

• Capacidades avançadas de conectividade graças ao controlador
de processo do sistema e/ou ao Optimizer 4.0

• Inclui alarmes, programação de manutenção e visualização on-
line da condição da máquina

• Solução integrada para maximizar a operação do soprador no
mais alto nível de eficiência

• Projeto interno: solução completa, controle aprimorado,
disponibilidade garantida de peças de reposição

• Operação sem problemas nas condições mais adversas: grau
de proteção IP5X, gabinete em alumínio para proteção contra
poeira e umidade

1. Compressão eficiente, limpa e
confiável

2. Motor de alta eficiência

3. Confiabilidade de resfriamento e
lubrificação garantidos de rolamentos
e engrenagens

4. Transmissão mais eficiente,
mínima manutenção necessária

5. Avançado sistema de
monitoramento com tela sensível ao
toque

6. Inversor Neos VSD totalmente
integrado
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• Válvula de partida e segurança integrada: partida suave,
proteção garantida contra sobrepressão

• Projeto de válvula de retenção da Atlas Copco: mínima queda
de pressão, operação garantida

• Filtro de entrada de alta eficiência (são filtradas partículas de
até 3μ com desempenho de 99,9%)

• Silenciador com defletor de entrada com mínima queda de
pressão e características de alta absorção sonora

• Painéis e portas da carenagem selados

• O amortecedor de pulsação de descarga atenua ao máximo os
níveis de pulsação dinâmica no fluxo de ar

• Painéis opcionais para a carenagem para operação ao ar livre
7. Integridade e proteção mecânica
integrada

8. Carenagem silenciosa, soprador
silencioso

9. Flexibilidade na instalação -
variante para ambientes externos
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ZS 4
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• Tecnologia de compressão certificada isenta de óleo
(certificação Classe 0)

• Rotores com revestimento durável garantem folgas
operacionais ideais

• Portas de entrada e saída com tamanho e sincronismo
perfeitos e perfil do rotor resultam no menor consumo de
energia

• Injeção precisa de óleo arrefecido nos rolamentos e
engrenagens, maximizando a vida útil

• Motor eficiente premium IE3 e NEMA

• TEFC para operação nas condições ambientais mais adversas

• Bomba de óleo integrada, acionada diretamente com o
elemento do soprador

• Bocais injetores de óleo pulverizam a quantidade ideal de óleo
resfriado e filtrado para cada rolamento/engrenagem

• Transmissão do motor/soprador de parafuso por meio de uma
caixa de engrenagens de trabalho pesado

• Baixos custos de manutenção; não utiliza componentes de
desgaste, como correias, polias etc.

• Uma transmissão por engrenagens permanece estável ao
longo do tempo, garantindo o nível de energia da unidade
durante todo o seu ciclo de vida útil

• Elektronikon® Touch fácil de usar

• Capacidades avançadas de conectividade graças ao controlador
de processo do sistema e/ou ao Optimizer 4.0

• Inclui alarmes, programação de manutenção e visualização on-
line da condição da máquina

1. Compressão eficiente, limpa e
confiável

2. Motor de alta eficiência

3. Confiabilidade de resfriamento e
lubrificação garantidos de rolamentos
e engrenagens

4. Transmissão mais eficiente,
mínima manutenção necessária

5. Avançado sistema de
monitoramento com tela sensível ao
toque
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• Válvula de partida e segurança integrada: partida suave,
proteção garantida contra sobrepressão

• Projeto de válvula de retenção da Atlas Copco: mínima queda
de pressão, operação garantida

• Filtro de entrada de alta eficiência (são filtradas partículas de
até 3μ com desempenho de 99,9%)

• Silenciador com defletor de entrada com mínima queda de
pressão e características de alta absorção sonora

• Painéis e portas da carenagem selados

• O amortecedor de pulsação de descarga atenua ao máximo os
níveis de pulsação dinâmica no fluxo de ar

• Painéis opcionais para a carenagem para operação ao ar livre
6. Integridade e proteção mecânica
integrada

7. Carenagem silenciosa, soprador
silencioso

8. Flexibilidade na instalação -
variante para ambientes externos
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O novo ZS VSD+ é realmente pequeno. Não há mais nenhum

problema ao substituir o seu antigo sistema de sopradores pelo

nosso soprador de parafuso. Definitivamente, o nosso caberá no

mesmo espaço. Além disso, para novas instalações, ajudará você a

reduzir seus investimentos em instalação.

O menor soprador de parafuso do
mercado

Force ao máximo. Comprima tantos sopradores de parafuso ZS

quanto fisicamente possível. Fendas para empilhadeira estão

previstas na parte dianteira; transporte e posicione o soprador em

fileiras; as interfaces para saída de ar e entrada de ar (canalizado)

estão na parte de trás, os cabos de energia podem entrar por cima.

Depois de instalado, a operação é feita pela frente (ou

remotamente) e a manutenção periódica é feita pela frente e pela

parte traseira.

Instalação lado a lado

Não há necessidade de uma sala dedicada para o soprador, não há

necessidade de tubulação excessivamente longa…

\nVocê pode instalar os sopradores de parafuso ZS e ZS VSD+ onde

achar mais conveniente, usando o kit de aparafusamento para áreas

externas.

Operação ao ar livre

Flexibilidade na instalação
Você vai gostar de conectar o novo soprador de parafuso ZS e/ou ZS VSD+ ao seu sistema; onde você quiser, ele será

adequado!

ZS 4, ZS 4 VSD e ZS 4 VSD+



Todo o ar do processo é obtido através de uma única grade de

entrada, o que torna possível \"canalizar\" a entrada para um melhor

controle.

Grade de entrada de ar de processo
separado
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O ar isento de óleo é utilizado em todos os tipos de indústria em

que a qualidade do ar seja fundamental para o produto final e para o

processo de produção. Entre essas aplicações estão o

processamento de alimentos e bebidas, a fabricação e a

embalagem de produtos farmacêuticos, químico e petroquímico, a

fabricação de semicondutores e produtos eletrônicos, o setor

médico, indústria automotiva, a indústria têxtil e muito mais.

Nesses ambientes críticos, a contaminação, mesmo que por

quantidades mínimas de óleo, pode resultar em altos custos de

produção devido aos períodos de parada de produção e perda de

validade dos produtos.

Classe 0: ar isento de óleo

Classe 0: o padrão da indústria

ZS 4, ZS 4 VSD e ZS 4 VSD+



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. Com nossos produtos CLASSE 0,

nenhum óleo é adicionado durante o processo de compressão, o

que garante um fornecimento de ar 100% puro e limpo quando não

há partículas de óleo na atmosfera. 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 ISO 8573-1 CLASSE

0.

A primeira em tecnologia de ar isento
de óleo

Como líder na indústria e comprometida em atender às

necessidades dos clientes mais exigentes, a Atlas Copco solicitou

ao instituto TUV que efetuasse testes minuciosos com vários

compressores de ar isento de óleo. Estes foram submetidos as

mais rigorosas metodologias de ensaio disponíveis. Todas as

formas possíveis de óleo foram analisadas em uma vasta gama de

temperaturas e pressões. A TÜV não encontrou quaisquer vestígios

de óleo no fluxo de saída de ar. Assim, além de a Atlas Copco ser a

primeira fabricante de compressores e sopradores a receber a

certificação CLASSE 0, ela também excede as especificações da

ISO 8573-1 CLASSE 0.

Eliminando qualquer risco
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Desempenho real do conjunto
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Na Atlas Copco, as medições e os

relatórios de desempenho são feitos de

acordo com a norma mais recente (ISO,

CAGI etc.), considerando-se um soprador

de escopo completo. O desempenho é

medido e reportado da seguinte maneira:

• Fluxo entregue (= fluxo de saída da
unidade na pressão exigida pelo cliente)

• Potência do conjunto (= energia elétrica
totalmente demandada da rede neste
ponto de operação)

Fluxo entregue versus fluxo de entrada

(elemento), e potência do conjunto versus

potência do eixo são substancialmente

diferentes. Combine o desempenho real

do soprador com sua necessidade real!

Existem vários códigos de teste e

relatórios relacionados ao desempenho do

soprador. Como comparar?

Nosso compromisso:
fluxo de saída e
potência do conjunto

Algumas normas/códigos discutem o

desempenho do “núcleo” do soprador,

algumas do “conjunto completo”. Ambas

as formas são relevantes, mas não são

a mesma coisa.

O núcleo - ou elemento - é o “coração” do

soprador; é onde a energia elétrica é

usada para movimentar o ar e aumentar a

pressão.

Normalmente, quando integrado a um

conjunto, um filtro de entrada é instalado

na frente, e uma válvula de retenção e um

silenciador de descarga atrás do

elemento. Esses auxiliares geram

quedas de pressão e, somado a isso, o

fluxo de entrada do elemento estará a

uma temperatura mais alta do que na

grade de entrada da unidade. Por

definição, esses efeitos resultam em um

desempenho \"reduzido\" do conjunto do

soprador em comparação com o

desempenho do núcleo/elemento (maior

consumo de energia para um menor fluxo

de massa)

Desempenho do núcleo
x desempenho do
conjunto

• Fluxo de entrada = fluxo de admissão =
fluxo de sucção = fluxo aspirado

• Fluxo de saída = fluxo entregue

O que entra deve sair? Isso não é

verdade. Todos os sopradores apresentam

algum vazamento nos retentores de ar.

Além disso, algumas tecnologias de

soprador, por projeto, não fornecem todo

o ar aspirado.

Por que o relatório de fluxo de entrada

pode ser enganoso? Geralmente, o

relatório de fluxo de entrada é feito com

base em uma medição do fluxo de sucção

do elemento/núcleo. Conforme discutido

na seção \"desempenho do núcleo x

desempenho do conjunto\", o

desempenho (de fluxo) medido no nível

do núcleo, por definição, é melhor do que

no nível do conjunto. Como cliente, é

importante comparar a maneira como o

desempenho de fluxo é garantido versus a

vazão real demandada pelo processo

(onde o fluxo é “necessário”?).

Fluxo de entrada x fluxo
de saída

• Potência do eixo = potência mecânica
obtida pelo núcleo/elemento para
mover/comprimir o ar da entrada para a
saída (normalmente reportado para o
desempenho do núcleo/elemento,
referindo-se ao movimento/compressão
do ar da entrada do elemento para o
flange de saída)

• Potência do conjunto = potência
elétrica total obtida pelo conjunto do
soprador para mover/comprimir o ar da
entrada do conjunto para a saída do
conjunto.

A diferença entre a potência do conjunto e

a potência do eixo é a soma de: perdas de

transmissão entre motor e elemento (alto

para correias, baixo para engrenagens,

zero para acionamento direto), perdas do

motor (depende do tipo de motor,

amplamente dependente da carga total/

parcial!), acionamento elétrico (perdas do

motor de partida FS ou do inversor VSD) e

auxiliares (ventilador de resfriamento,

bomba).

Potência do eixo x
potência do conjunto

Qual é o escopo de fornecimento? Isso

TEM um impacto na garantia de

desempenho.

Suponha que o desempenho do conjunto,

baseado no fluxo de saída e na potência

do conjunto, seja reportado; então ainda é

muito importante comparar o escopo

de fornecimento da unidade! Existe um

filtro de entrada integrado ao conjunto?

Existe uma válvula de retenção integrada?

O inversor VSD está integrado à caixa? Se

não, as perdas do inversor VSD estão

incluídas na potência do conjunto

reportada?

Unidade plug-and-play
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• Entrada de ar com sistema de defletor de atenuação de ruído.

• O ar é filtrado antes de entrar no elemento do soprador de
parafuso.

• Compressão interna no elemento do soprador de parafuso isento
de óleo.

• Durante a partida, a válvula de alívio permanece \"aberta\" para
possibilitar uma partida suave da unidade. Essa válvula se fecha
sozinha com o aumento da pressão do ar.

• Assim que a válvula de alívio é fechada, a pressão do ar aumenta
ainda mais, resultando em uma força suficiente para abrir a
válvula de retenção.

• O silenciador de descarga reduz ao máximo os níveis de pulsação
de pressão.\n

• Entrega de ar ao sistema.

Fluxo do processo

Fluxogramas ZS 4 VSD+

Fluxo de processo, fluxo de óleo e fluxo de resfriamento– passo a passo.

ZS 4, ZS 4 VSD e ZS 4 VSD+



• Bomba de óleo, montada no eixo do soprador de parafuso, é
acionada diretamente.

• Sucção de óleo do cárter, integrado à caixa de engrenagens.

• Todo o óleo é bombeado para o resfriador de óleo; todo o óleo é
resfriado.

• O óleo frio flui passa pela camisa de resfriamento do motor de
ímã permanente.

• A válvula de desvio determina o fluxo de óleo exato necessário
para o resfriamento e a lubrificação dos rolamentos e das
engrenagens.

• Esse óleo primeiro passa por um filtro fino.

• O óleo frio filtrado é distribuído para os bocais injetores de óleo
ajustados individualmente, por rolamento e/ou engrenagem, no
elemento do soprador de parafuso, na caixa de engrenagens e
no motor de ímã permanente.

• Os drenos internos recuperam todo o óleo no cárter (na caixa de
engrenagens).

Fluxo de óleo

• Um ventilador de resfriamento suga o ar quente para fora da
carenagem.

• Ar fresco é obtido pela parte de trás da unidade.

• Esse ar passa primeiro por um sistema de defletor de atenuação
de ruído.

• O ventilador de resfriamento força o ar da carenagem pelo
resfriador de óleo, tirando o calor do óleo. O ar quente, em
seguida, deixa a carenagem pela grade do teto.

• O cubículo VSD é resfriado com ar fresco, que passa pelos filtros
da porta dianteira.

• Os ventiladores do cubículo empurram o ar quente para fora do
cubículo; o ar quente pode deixar a carenagem através da
mesma grade no teto.

Fluxo de resfriamento
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• Entrada de ar com sistema de defletor de atenuação de ruído.

• O ar é filtrado antes de entrar no elemento do soprador de
parafuso.

• Compressão interna no elemento do soprador de parafuso isento
de óleo.

• Durante a partida, a válvula de alívio permanece \"aberta\" para
possibilitar uma partida suave da unidade. Essa válvula se fecha
sozinha com o aumento da pressão do ar.

• Assim que a válvula de alívio é fechada, a pressão do ar aumenta
ainda mais, resultando em uma força suficiente para abrir a
válvula de retenção.

• O silenciador de descarga reduz ao máximo os níveis de pulsação
de pressão.

• Entrega de ar ao sistema.

Fluxo do processo

Fluxogramas ZS 4 e ZS 4 VSD
Fluxo de processo, fluxo de óleo e fluxo de resfriamento– passo a passo.
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• Bomba de óleo, montada no eixo do soprador de parafuso, é
acionada diretamente.

• Sucção de óleo do cárter, integrado à caixa de engrenagens.

• A válvula de desvio determina o fluxo de óleo exato necessário
para o resfriamento e a lubrificação dos rolamentos e das
engrenagens.

• Esse primeiro óleo é bombeado através do resfriador de óleo.

• Em seguida, o óleo frio passa por um filtro fino.

• O óleo frio filtrado é distribuído para os bocais injetores de óleo
ajustados individualmente, por rolamento e/ou engrenagem, no
elemento do soprador de parafuso e caixa de engrenagens.

• Os drenos internos recuperam todo o óleo no cárter (na caixa de
engrenagens).

Fluxo de óleo

• Um ventilador de resfriamento extrai o ar fresco da parte traseira
da unidade.

• Esse ar fresco é empurrado através do resfriador de óleo, tirando
o calor do óleo.

• Em paralelo, o ventilador de resfriamento do motor também puxa
o ar fresco da parte de trás da unidade. A tampa do ventilador do
motor garante o fluxo de ar sobre as aletas de resfriamento do
motor.

• O cubículo é resfriado com ar fresco, que passa pelos filtros da
porta dianteira.

• Os ventiladores do cubículo empurram o ar quente para fora do
cubículo, na carenagem.

• O ar quente da carenagem (calor de resfriamento de óleo, calor
de resfriamento do motor e calor do cubículo) pode deixar a
carenagem por uma grade no teto. Há um defletor de atenuação
de ruído instalado.

Fluxo de resfriamento
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O controlador de unidade Elektronikon® foi especialmente projetado para maximizar o desempenho dos

sopradores em uma variedade de condições. O Optimizer 4.0 se encarrega do gerenciamento da sala

cheia de sopradores. Os principais benefícios são a maior eficiência energética, reduzindo o consumo de

energia, os tempos de manutenção mais curtos e menos estresse... menos estresse para você e para

todo o seu sistema de ar.

Elektronikon®

O monitor de toque colorido proporciona uma leitura simples das

condições de funcionamento do equipamento.

• Ícones claros e navegação intuitiva de fácil acesso a todas as
configurações e dados importantes.

• Monitoramento contínuo das condições de funcionamento do
equipamento e do status de manutenção; estas informações
serão transmitidas a você quando necessário.

• Funcionamento do equipamento para atender suas necessidades
de ar comprimido de modo específico e confiável.

• Controle remoto integrado e funções de notificação fornecidas
como padrão, incluindo página da Web integrada simples de usar.

• Disponível em 31 idiomas diferentes, inclusive opcional de
idiomas com base nos caracteres.

Elektronikon® MK5 Touch - A
inteligência faz parte do pacote

Monitore suas máquinas pela Ethernet com o controlador

Elektronikon® e o serviço SMARTLINK. Os recursos de

monitoramento incluem indicações de aviso, desligamento do

compressor, tendência do sensor e programação de manutenção.

Escolha a eficiência energética - relatórios personalizados serão

gerados sobre a eficiência energética de sua sala de sopradores,

em conformidade com a norma ISO 50001.

Conectividade, com SMARTLINK

Monitoramento e controle
Aproveite o melhor da sua instalação!

ZS 4, ZS 4 VSD e ZS 4 VSD+



Uma rede de ar comprimido gerenciada corretamente economizará energia, reduzirá a manutenção,

diminuirá o tempo de paralisação, aumentará a produção e melhorará a qualidade dos produtos. O

Optimizer 4.0 da Atlas Copco monitora e controla vários sopradores simultaneamente; ele é um ponto de

controle central para toda a sua rede de ar comprimido, garantindo que todos os sopradores ofereçam o

desempenho ideal para seu processo. O resultado é uma rede completamente autônoma e com baixo

consumo de energia, proporcionando tranquilidade e mantendo os custos no menor nível possível.

Sente-se e relaxe, o Optimizer 4.0 está sob controle
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Peças genuínas desenvolvidas e produzidas de acordo com as

especificações exatas do seu soprador, fornecidas quando e onde

forem necessárias.

• Todas as peças, um pacote - tenha sempre em mãos a peça que
necessita de intervenção de serviço.

• Economize dinheiro - um kit de serviço custa menos que a soma
de seus componentes caso encomendados separadamente.

• Menos administração - cada kit de serviço tem um número de
peça único, possibilitando a criação de uma simples ordem de
compra de fácil acompanhamento.

Peças do soprador na porta de sua
casa: nosso plano de peças

Evite surpresas financeiras. Nossos serviços de preço fixo

combinam a experiência dos técnicos treinados em fábrica à

qualidade de nossas peças genuínas para sopradores.

• As melhores peças para soprador - a inigualável qualidade de
nossas peças genuínas resulta em ótimos tempos de operação,
consumo de energia e confiabilidade.

• Um plano de manutenção especializada - conte com a
experiência dos técnicos treinados na fábrica da Atlas Copco.

• Simples e claro - personalizado de acordo com sua instalação,
condições do local e planejamento de produção, cada serviço de
preço fixo tem um claro escopo e preço.

Serviços de preço fixo: melhores peças
e manutenção do soprador

Maximização de recursos por meio
de um plano de serviço
Reduza seu custo total de propriedade e beneficie-se dos melhores níveis de desempenho

A manutenção opcional reduzirá o custo operacional de seu sistema de sopradores. A eficiência operacional é

aumentada à medida que a nossa experiência em manutenção facilita sua vida com relação ao gerenciamento de

recursos. O serviço especializado mantém seu equipamento em funcionamento, protegendo seu investimento e

garantindo longo tempo de operação e alto desempenho.

ZS 4, ZS 4 VSD e ZS 4 VSD+



Confie em técnicos treinados da Atlas Copco e na inigualável

qualidade de nossas peças genuínas.

• Relatórios de manutenção - nós o ajudamos a obter a máxima
eficiência energética, mantendo-o atualizado sobre o status de
nosso sistema.

• Evite falhas - caso nossos técnicos identifiquem um problema
adicional em desenvolvimento, proporão uma solução.

• Sistema de chamada de emergência de alta prioridade - caso um
reparo urgente seja necessário, você obterá ajuda prioritária.

Plano de manutenção preventiva para
obter o melhor tempo de operação do
soprador

Nós cuidamos da manutenção, atualização, reparos e, até mesmo,

falhas de todos os seus sopradores por um preço acessível.

• Cuidado completo com o soprador - manutenção no prazo
realizada por engenheiros de serviço especializados, peças
genuínas, atualizações proativas e revisões do soprador.

• Cobertura de risco total - significa que cuidamos de todos os
reparos de seu soprador e, até mesmo, de falhas sem custos
adicionais.

• Máxima eficiência - a montagem dos mais recentes
componentes da linha de transmissão oferece níveis quase
novos de eficiência e confiabilidade do compressor.

Cuidado completo com o soprador por
meio de nosso plano de
responsabilidade total
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COMPROMISSO COM A PRODUTIVIDADE
SUSTENTÁVEL

Nos comprometemos firmemente sobre nossas responsabilidades
para com nossos clientes, meio ambiente e pessoas ao nosso redor.
Nosso desempenho supera as barreiras do tempo. Isso é o que
chamamos de produtividade sustentável.

www.atlascopco.com

2935 0702 01 © 2018, Atlas Copco Airpower NV, Bélgica. Todos os direitos reservados. Os modelos e as especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ou obrigação.

Leia todas as instruções de segurança no manual antes da utilização.
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