
COMPRESSORES 
VÍRGULA ROTATIVOS 
ISENTOS DE ÓLEO

ZT 15-22, ZR/ZT 30-45, ZT 22 VSD, ZR/ZT 37-55 VSD



AR ISENTO DE ÓLEO 
ECONÔMICO E DE 
ALTA QUALIDADE
Ar comprimido limpo e isento de óleo é um 
pré-requisito para a continuidade e a qualidade 
de muitos processos de fabricação. Nas últimas 
décadas, a Atlas Copco tornou-se pioneira no 
desenvolvimento de tecnologia vírgula rotativo 
isento de óleo, resultando em uma ampla gama de 
compressores altamente confiáveis, fornecendo 
ar limpo e 100% isento de óleo. Com a proteção 
da sua aplicação em mente, a série ZR/ZT oferece 
toda essa experiência em um pacote líder da 
classe e atende todas as suas necessidades de ar 
isento de óleo puro.



Ar 100% isento de óleo 
Suas atividades em produção farmacêutica, processamento de 

alimentos, eletrônica ou qualquer indústria semelhante exigem 

a melhor qualidade de ar para garantir o produto final e o 

processo de produção. Desenvolvido com suas aplicações 

específicas em mente, os compressores vírgula rotativos da 

Atlas Copco eliminam os riscos de contaminação do óleo e o 

desperdício que acompanha o produto, os danos à marca e os 

atrasos que representam custos extras. Evitar a entrada de óleo 

no processo de compressão é uma necessidade para a geração 

de ar 100% consistente e isento de óleo. Certificado ISO 8573-1 

CLASSE 0 pelo renomado instituto TÜV, o ZR/ZT garante a 

segurança de seu aplicativo e, ao mesmo tempo, permite 

que você aproveite os mais baixos custos de manutenção e 

de operação.

Custos de energia reduzidos
Como a energia contabiliza mais de 70% dos custos de ciclo 

de vida de um compressor (LCC), sua importância é óbvia. 

A solução de ar com o melhor custo-benefício otimiza a 

pressão, o volume e o equipamento para tratamentos de ar de 

cada processo de produção. Os compressores ZR/ZT da Atlas 

Copco oferecem o pacote mais completo para diminuir sua 

conta de energia em uma média de 35%. Para ajudar você a 

economizar energia, você precisa de um compressor de baixa 

ou alta capacidade; a linha VSD foi ampliada com o ZT 22 VSD 

e o ZR/ZT 55 VSD.

Tranquilidade comprovada
Há sessenta anos, a Atlas Copco tem liderado o setor de 

tecnologia de ar comprimido isenta de óleo, com vasta 

experiência e inovações tecnológicas contínuas. Você pode ficar 

sempre tranquilo: procedimentos de certificação e teste 

rigorosos são conduzidos para garantir que o ar seja fornecido 

de acordo com os mais altos padrões de controle de qualidade. 

Apoiada por um extenso conhecimento no campo de 

desenvolvimento de soluções de ar de qualidade mais 

confiáveis, a Atlas Copco é a única fabricante que oferece uma 

vasta linha de tecnologias diferentes para atender suas exatas 

necessidades. Isso garante que você pode sempre encontrar a 

solução perfeita para sua aplicação específica.



AR ISENTO DE ÓLEO 100% CERTIFICADO
A Atlas Copco é famosa por projetar e fabricar os mais duráveis compressores de dente isentos de óleo.  
O compressor de dente rotativo ZR/ZT vem dessa forte tradição. Ideal para indústrias onde o ar de alta 
qualidade isento de óleo é essencial, o ZR/ZT oferece a maior confiabilidade e segurança junto com custos 
de energia baixos.

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.

Comidas 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.

Equipamentos 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.

Cuidados com a saúde
• Ideal para hospitais, práticas odontológicas, laboratórios 

veterinários ou ambientes de trabalho clínico onde a confiabilidade 

máxima é a prioridade. 

• Ar ultra limpo para realizar com êxito o trabalho clínico e garantir o 

funcionamento adequado do equipamento.



CLASSE 0: O PADRÃO 
DA INDÚSTRIA
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 fermentação, o tratamento de águas residuais, o 
transporte pneumático, a fabricação de tecido não 
trançado e muito mais.

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.

Eliminando qualquer risco
Como líder na indústria e comprometida em atender às 

necessidades dos clientes mais exigentes, a Atlas Copco solicitou 

ao instituto TÜV que efetuasse testes minuciosos com vários 

compressores de ar isentos 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. 

CLASSE Concentração total de óleo  
(aerosol, líquido, 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

Classes atuais da ISO 8573-1 (2010) (as cinco principais classes e a respectiva 
concentração máxima em quantidade total de óleo).
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Elemento vírgula de dois estágios
• Consumo baixo de energia em comparação com os sistemas de 

compressão de estágio simples, uma vez que a ventilação da 

pressão não é necessária.

• O consumo de energia mínimo do estado descarregado é 

alcançado rapidamente.

2

Carenagem com isolamento acústico
• Sem a necessidade de uma sala para compressor separada.

• Disponível apenas nas versões WorkPlace Air System™.

3

Ventilador radial  
(somente para ZT resfriado a ar)
• Garante o resfriamento adequado da unidade.

• Baixo ruído. 

Resfriador interno e posterior
Graças ao layout vertical dos resfriadores, os níveis de ruído do 

ventilador, motor e elemento foram reduzidos drasticamente.

1

Motor de indução
• Montado com flange para alinhamento perfeito. 

• Disponível em duas versões: IP54 para modelos VSD e IE 3/NEMA 

Premium para modelos de velocidade fixa. 

• O acoplamento do motor seco não requer lubrificação, 

eliminando requisitos de manutenção.

4

UMA SÉRIE DE BENEFÍCIOS 
Comprometida em atender a suas demandas específicas e lidar com seus desafios diários, a Atlas Copco 
oferece os compressores vírgula rotativos ZR/ZT. Pronta para fornecer ar isento de óleo de alta qualidade, 
essa potente solução oferece a confiabilidade excepcional, eficiência e integração que você procura.
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Conversor integrado VSD
• Alta Eficiência energética graças à eliminação da operação em 

alívio e perdas com blow off.

• A operação em uma configuração de banda de pressão estreita 

reduz a pressão de trabalho do sistema no geral.

6

Secador integrado
• A tecnologia Saver Cycle reduz o consumo do tratamento de ar 

integrado em condições de carga leve. 

• Como a separação da condensação é integrada, a separação de 

água é aprimorada e o PDP (Pressure Dew Point, Ponto de 

orvalho sob pressão) se torna mais estável.

Filtro de ar
• SAE fino 99.5%; SAE grande 99.9%. 

• Longa vida útil e alta confiabilidade para intervalos 

de serviço maiores.

• Filtro de ar e silenciador combinado para garantir o 

isolamento do som.

5

Drenos eletrônicos de água 
• Montagem isenta de vibrações na estrutura. 

• Remoção constante da condensação para melhor 

separação de água e vida útil estendida do compressor.

Elektronikon®

O sistema de controle e monitoramento avançado Elektronikon®, feito 

para integração em um sistema de controle de processo (remoto).

7
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TECNOLOGIA COMPROVADA, 
EFICIÊNCIA MAXIMIZADA
Para fornecer a você ar de alta qualidade 100% isento de óleo, a série ZR/ZT da Atlas Copco incorpora uma 
variedade de tecnologias avançadas. O exclusivo elemento vírgula rotativo aumenta a eficiência graças à 
compressão de dois estágios. Como nenhuma abertura de ventilação do elemento de pressão é necessária, 
o consumo de energia é consideravelmente menor em comparação ao de sistemas de compressão de 
estágio único. Por meio de seu design simétrico e dinamicamente equilibrado, o elemento vírgula duplo 
garante um maior fornecimento de ar livre e oferece um desempenho consistente ao longo do tempo.

Rotores
Rotores simétricos de aço inoxidável garantem um balanceamento dinâmico 

perfeito e uma carga de rolamento mínima para garantir uma longa vida útil.

Porta de entrada e saída axial
O design reto do rotor e porta de entrada e saída axial oposta evita a carga axial 

nos componentes do elemento, aumentando sua vida útil.

Design com resfriamento de ar
Os rotores de vírgula são fundidos permitindo uma dissipação de calor eficiente, 

eliminando a necessidade de um sistema de água para resfriamento completo e 

garantindo maior confiabilidade.

Selos
Dois selos independentes de óleo flutuante e selos de ar, separados por uma área 

de amortecedor natural, protegem a câmara de compressão da penetração do óleo.

O princípio de funcionamento do vírgula rotativo

Admissão Transporte Compressão Fornecimento

O ar atmosférico é puxado 

através da porta de entrada 

para dentro da câmara do 

compressor como resultado 

da ação rotacional dos 

rotores vírgula.

Ar fica preso entre os rotores 

de vírgula macho e fêmea.

Ocorre então a compressão. 

O rotor macho e fêmea ficam 

um de frente para o outro, 

diminuindo o espaço livre, 

resultando em um aumento 

de pressão.

O rotor fêmea expõe a porta 

de saída e o ar comprimido é 

fornecido para o sistema.
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VERSATILIDADE EXCEPCIONAL
Ao contrário das instalações de compressores tradicionais, os compressores ZR/ZT WorkPlace Air System™ 
da Atlas Copco cabem em seu local de trabalho facilmente. Com seu tamanho compacto e integração 
de equipamentos de tratamento de ar, os compressores ZR/ZT garantem uma eficiência e confiabilidade 
excelentes. Graças ao layout vertical dos resfriadores, os níveis de ruído do ventilador, motor e elemento 
foram reduzidos drasticamente. Desenvolvidos para oferecer a fonte de ar comprimido mais versátil 
possível, eles fornecem um pacote completo que deixará sua produção operando sem nenhum problema 
por anos.

Configuração tradicional do compressor WorkPlace Air System™

Queda de pressão alta pelo sistema.

Equipamento/secador de filtragem externo.

Sistema de tubulação elaborado e caro.

Múltiplas conexões e vazamentos de ar.

Pontos de monitoramento múltiplos.

Queda de pressão interna do sistema reduzida.

Equipamento para tratamento de condensação e ar integrado.

Custos de tubulação reduzidos.

Conexões de ponto único.

Monitoramento de ponto único.

Operação de ruído alto Operação de ruído baixo

Sala para compressor separada
Sem necessidade de uma sala para 

compressor separada
Aumento nos custos de instalação e energia 

como resultado da alta queda de pressão 
Custos de instalação minimizados



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) no 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, 
a Atlas Copco oferece a maior variedade de compressores com VSD integrado do mercado.

Economia de energia de até 35%

A tecnologia VSD da Atlas Copco acompanha, de perto, 

a demanda de ar ajustando automaticamente a 

velocidade do motor. Isso gera 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, a utilização de energia em 

toda a sua produção. 

Custo total do ciclo de vida  
do compressor 

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 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).

O que há de exclusivo no VSD integrado da Atlas Copco?

Energia

Economia de energia com VSD

Investimento

Manutenção

35%

12%

11%

42%



Custo total do ciclo de vida  
do compressor 

MONITORAMENTO E CONTROLE: COMO 
OBTER O MÁXIMO A PARTIR DO 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). 

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.

• 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 de dados



UM TIPO DE SECADOR PARA 
CADA NECESSIDADE
O ar comprimido não tratado contém umidade e, possivelmente, partículas de sujeira que podem danificar 
o seu sistema de ar e contaminar o seu produto final. Os custos de manutenção decorrentes excedem 
muito os custos de tratamento do ar. A Atlas Copco acredita na prevenção efetiva e fornece uma gama 
completa de soluções de tratamento do ar para proteger os investimentos, o equipamento, os processos 
de produção e os produtos finais. 

CD/CD+ 
-70°C / -40°C
-94°F / -40°F 

ND 
-40°C/-20°C
-40°F/-4°F

MD 
-30°C/+3°C 
-22°F/+37°F

Secador dessecante Secadores de tambor rotativo por 
calor de compressão

• Utilização do dessecante como alumínio ativado ou gel de sílica.

• Design robusto.

• Confiabilidade total.

• Um ponto de orvalho constante e estável em condições de 

carga total.

• 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 por refrigeração

• 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.

FD 
+3°C / +20°C
+37°F / +68°F

Secador por adsorção reativado por calor

• Uso de aquecedores elétricos para regenerar o dessecante.

• Queda de pressão limitada.

• Variantes sem perda de ar comprimido.

BD/BD+ 
-70°C / -40°C / -20°C
-94°F / -40°F / -4°F
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UM PACOTE FULL FEATURE COMPLETO
O conceito de pacote completo da Atlas Copco significa uma solução de ar de qualidade compacta 
e única. Por meio da integração do secador IMD ou ID e seu Acionamento de Velocidade Variável em 
modelos VSD, esse pacote integrado oferece o ar da mais alta qualidade pelo menor custo possível.

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.

Secador por adsorção IMD
O secador por adsorção IMD elimina a umidade antes que ela entre 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 de energia é obtida. A queda de 

pressão através do secador é mínima, o que também diminui os custos operacionais.

O princípio de secagem IMD
1  Ar quente não saturado

2  Ar quente saturado

3  Ar frio saturado

4  Ar seco

5  Seção de secagem



Chumbadores Secador refrigerante integrado (ID) Interruptor isolador da energia principal Aquecedores e termistores 
anticondensação

Flanges ANSI Secador MD integrado (IMD) Variante IT SMARTLINK

Variante de ambiente alto Desvio do secador integrado 5% de choques de entrada Certificado de teste
Válvula de corte de água Rotor isento de silicone para MD

Observe que a disponibilidade da opção depende da configuração escolhida.

OTIMIZE SEU SISTEMA
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.

DENTE Z + ID (SECADOR DE REFRIGERANTE)
ZT resfriado a ar + ID

Ar de entrada

Ar de entrada

Ar quente não saturado

Ar quente não saturado

Ar saturado resfriado

Ar saturado resfriado

Ar comprimido seco

Ar comprimido seco

Óleo

Óleo

Gás refrigerante

Gás refrigerante

Líquido refrigerante

Líquido refrigerante

Isolamento

Isolamento

Isolamento

Isolamento

DENTE Z + IMD (SECADOR DE 
TAMBOR ROTATIVO)
ZT FF resfriado a ar

ZR resfriado a água + ID

ZR FF resfriado a água

Opções



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
ZT 15-22, ZR/ZT 30-45, ZT 22 VSD, ZR/ZT 37-55 VSD

Tipo
Descarga livre efetiva de ar (1) Motor instalado

Nível de ruído 
dB(a) (2) Peso sem o secador (3) Secador 

integrado 
disponível

l/s m3/mín cfm kW hp Pacote kg lb

Resfriado a ar

ZT 15 - 7,5 38,1 2,3 80,7

15 20 72 975 2149 ID/IMDZT 15 - 8,6 35,5 2,1 75,2

ZT 15 - 10 30,4 1,8 64,4

ZT 18 - 7,5 48,6 2,9 103,0

18 24 72 995 2194 ID/IMDZT 18 - 8,6 46,4 2,8 98,3

ZT 18 - 10 36,7 2,2 77,8

ZT 22 - 7,5 59,6 3,6 126,3

22 30 72 1001 2207 ID/IMDZT 22 - 8,6 54,0 3,2 114,4

ZT 22 - 10 45,6 2,7 96,6

ZT 30 - 7,5 78,8 4,7 167,0
30 40 72 1201 2648 ID/IMD

ZT 30 - 8,6 73,9 4,4 156,6

ZT 37 - 7,5 96,6 5,8 204,7
37 50 72 1251 2758 ID/IMD

ZT 37 - 8,6 92,3 5,5 195,6

ZT 45 - 7,5 114,3 6,9 242,2
45 60 72 1.289 2842 ID/IMD

ZT 45 - 8,6 108,9 6,5 230,7

Resfriado a água

ZR 30 - 7,5 78,8 4,7 167,0
30 40 70 1150 2535 ID/IMD

ZR 30 - 8,6 73,9 4,4 156,6

ZR 37 - 7,5 96,6 5,8 204,7
37 50 70 1200 2646 ID/IMD

ZR 37 - 8,6 92,3 5,5 195,6

ZR 45 - 7,5 114,3 6,9 242,2
45 60 70 1222 2694 ID/IMD

ZR 45 - 8,6 108,9 6,5 230,7

Tipo
Pressão de trabalho Descarga livre efetiva de ar (1) Motor instalado

Nível de 
ruído 

dB(A) (2)

Peso sem o secador (3) Secador 
integrado 
disponível

bar(e) l/s m3/mín cfm kW hp Pacote kg lb

Resfriado a ar

ZT 22 VSD - 10 bar (e)

Mínimo 4 21,5 - 57,3 1,3 - 3,4 45,6 - 121,4

22 30 72 1120 2469 ID/IMDEfetivo 7 20,6 - 56,4 1,2 - 3,4 43,7 - 119,5

Máximo 10 19,7 - 47,4 1,2 - 2,8 41,8 - 100,3

ZT 37 VSD - 8,6 bar (e)

Mínimo 4 42,4 - 102,3 2,5 - 6,1 89,9 - 216,9

37 50 72 1431 3155 ID/IMDEfetivo 7 41,3 - 101,2 2,5 - 6,1 87,4 - 214,4

Máximo 8,6 41,2 - 95,1 2,5 - 5,7 87,2 - 201,6

ZT 55 VSD - 8,6 bar (e)

Mínimo 4 42,4 - 143,7 2,5 - 8,6 89,9 - 304,5

55 75 72 1485 3274 ID/IMDEfetivo 7 41,3 - 142,5 2,5 - 8,6 87,4 - 302,0

Máximo 8,6 41,1 - 138,8 2,5 - 8,3 87,2 - 294,0

Resfriado a água

ZR 37 VSD - 8,6 bar (e)

Mínimo 4 42,0 - 102,3 2,5 - 6,1 89,0 - 216,9

37 50 70 1322 2914 ID/IMDEfetivo 7 40,8 - 101,2 2,4 - 6,1 86,5 - 214,4

Máximo 8,6 40,7 - 94,9 2,4 - 5,7 86,3 - 201,1

ZR 55 VSD - 8,6 bar (e)

Mínimo 4 42,4 - 140,6 2,5 - 8,4 89,9 - 297,8

55 75 70 1360 2998 ID/IMDEfetivo 7 41,3 - 139,4 2,5 - 8,4 87,4 - 295,4

Máximo 8,6 41,1 - 135,0 2,5 - 8,1 87,2 - 286,0

(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:
 - Versões de 7,5 bar: a 7 bar.
 - Versões de 8,6 bar: a 8 bar.
 - Versões de 10 bar: a 9,5 bar.
Para VSD a 7 bar

(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 é o valor total de incerteza (KpAd) em conformidade com o 
código de teste.

(3) Secadores integrados aumentarão o peso.

C

A B

DIMENSÕES
Tipo

A B C

Comprimento Largura Altura

mm polegada mm polegada mm polegada

ZT 15-22 1760 69,3 1026 40,4 1621 63,8

ZR/ZT 30-45 2005 78,9 1026 40,4 1880 74,0

ZT 22 VSD 2195 86,4 1026 40,4 1621 63,8

ZR/ZT 37-55 VSD 2440 96,1 1026 40,4 1880 74,0
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Nos comprometemos firmemente com nossas responsabilidades 
para com os nossos clientes, meio ambiente e pessoas ao nosso 
redor. Nosso desempenho triunfa sobre as barreiras do tempo. 
Isto é o que chamamos de Produtividade Sustentável.

www.atlascopco.com.br


