OLJEFRIA
ROTATIONSKOMPRESSORER

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

EKONOMISK,
HÖGKVALITATIV
OLJEFRI LUFT
Ren oljefri tryckluft är en förutsättning
för kontinuitet och kvalitet i många
tillverkningsprocesser. De senaste årtiondena
har Atlas Copco lett utvecklingen av oljefria
rotationskompressorer vilket har resulterat i
ett fullständigt sortiment av mycket tillförlitliga
kompressorer som levererar 100 % oljefri, ren luft.
ZR/ZT-serien ger dig den här samlade erfarenheten
i ett förstklassigt paket, skyddar dina tillämpningar
och uppfyller alla dina behov av ren oljefri luft.

100 % oljefri luft
Oavsett om du är verksam inom läkemedelsproduktion,
livsmedelsbearbetning, kritisk elektroniktillverkning eller någon
annan krävande bransch är luftens kvalitet av största vikt för
slutprodukten och produktionsprocessen. Med våra
rotationskompressorer elimineras risken för oljeförorening
liksom extrakostnader som föroreningen orsakar, t.ex.
produktskador, skador på företagets varumärke och förseningar.
Genom att oljan förhindras från att nå kompressionsprocessen
säkerställs alstrandet av konstant 100 % oljefri luft. ZR/ZTkompressorerna uppfyller ISO 8573-1 KLASS 0-specifikationerna
enligt TÜV, garanterar tillämpningens säkerhet och innebär
samtidigt lägre drifts- och underhållskostnader.

Sänkta elkostnader
Eftersom energi står för mer än 70 % av en kompressors
kostnader under dess livslängd ("lifecycle costs" - LCC) är
energins betydelse uppenbar. Den mest kostnadseffektiva
tryckluftslösningen optimerar tryck, volym och utrustning för
luftbehandling för varje produktionsprocess. Våra ZR/ZTkompressorer ger dig det ultimata allt-i-ett-paketet så att du kan
minska din elräkning med i genomsnitt 35 %. För att hjälpa dig
att spara energi, oavsett om du behöver en låg- eller
högkapacitetskompressor, har vi utökat vårt VSD-utbud med ZT
22 VSD och ZR/ZT 55 VSD.

För din sinnesro
Atlas Copco, med omfattande erfarenhet och kontinuerliga
tekniska innovationer i ryggen, har varit branschledande inom
oljefri tryckluftsteknik i sextio år. Du kan alltid känna dig trygg:
Kompressorerna har genomgått krävande certifierings- och
testningsprocedurer där man har säkerställt att de levererar luft
av högsta standard. Med stöd av omfattande kunskaper inom
området för utveckling av tillförlitliga kvalitetsluftlösningar är vi
den enda tillverkaren som erbjuder ett sådant brett utbud av
olika tekniker för att passa dina specifika behov. Detta
säkerställer att du alltid kan hitta en lösning som är perfekt för
ditt användningsområde.

CERTIFIERAT 100 PROCENT OLJEFRI LUFT
Atlas Copco är känt för att konstruera och tillverka de mest hållbara oljefria rotationskompressorerna.
De avancerade ZR/ZT-rotationskompressorerna härstammar från den här starka traditionen. ZR/ZT som är
idealiska för branscher där högkvalitativ, oljefri luft är nyckeln, erbjuder högsta möjliga tillförlitlighet och
säkerhet i kombination med låga energikostnader.

Läkemedelsindustrin
• 100 procent oljefri luft är av avgörande betydelse för att
förhindra processkontamineringar (till exempel fermentering,
luftning, tablettbeläggning, paketering och flaskfyllning,
automatiserade produktionslinjer).
• KLASS 0 eliminerar riskerna och bibehåller en hög produktkvalitet
och varumärkets goda renommé.

Mat och dryck
• 100 procent ren oljefri luft för alla tänkbara tillämpningar (t.ex.
fermentering, paketering, luftning, transportering, fyllning och
försegling, rengöring, instrumentluft).
• Certifiering i enlighet med ISO 8573-1 KLASS 0 (2010) så att du inte
riskerar renheten i din slutprodukt och tryggt kan eliminera risken
för kontaminering.

Elektronik
• Ren, torr, högkvalitativ luft är avgörande, producerad med
optimal energieffektivitet.
• Användningsområden omfattar borttagning av mikroskopiska
skräppartiklar från datorchips och datorkort.

Sjukvård
• Perfekt för sjukhus, tandläkarmottagningar, veterinärlaboratorier
och kliniska arbetsmiljöer där maximal tillförlitlighet har
högsta prioritet.
• Extremt ren luft för att kunna utföra kliniskt arbete och se till att din
utrustning fungerar effektivt.

KLASS 0: BRANSCHSTANDARDEN
Oljefri luft används i många branscher där
luftkvaliteten är avgörande för slutprodukten och
produktionsprocessen. Det används till exempel
inom livsmedelsbearbetning, läkemedelstillverkning,
kemisk och petrokemisk bearbetning, fermentering,
behandling av avloppsvatten, pneumatisk transport,
tillverkning av fibertyg och många fler områden.

Nummer ett inom
oljefri kompressorteknik
Under de senaste 60 åren har vi lett utvecklingen inom teknik för
oljefri luft, vilket har resulterat i ett sortiment av luftkompressorer
och blåsmaskiner som ger 100 procent ren luft. Genom kontinuerlig
forskning och utveckling har Atlas Copco nu nått en ny milstolpe
genom att sätta standarden för ren luft och bli den första tillverkare
som tilldelats certifieringen KLASS 0.

Eliminera alla risker
Som branschledande företag med fokus på att uppfylla de allra högst
ställda kundkraven begärde vi att det välrenommerade TÜV-institutet
skulle typtesta serien med oljefria kompressorer och blåsmaskiner.
Med hjälp av de strängaste tillgängliga testmetoderna mättes alla
oljeformer över ett intervall av temperaturer och tryck. TÜV hittade
inga som helst spår av olja i den utgående luftströmmen.

KLASS

Oljekoncentration totalt
(aerosol, vätska, ånga) mg/m3

0

Enligt specifikation av utrustningens
användare eller leverantör och strängare
än klass 1

1

< 0,01

2

< 0,1

3

<1

4

<5

Aktuella klasser enligt ISO 8573-1 (2010) (de fem huvudsakliga klasserna och motsvarande
maximal koncentration av oljeinnehåll).

EN MÄNGD FÖRDELAR
Eftersom vi strävar efter att uppfylla dina specifika krav och hjälpa dig att tackla dagliga utmaningar kan vi
erbjuda dig ZR/ZT-serien med rotationskompressorer. Med den här kraftfulla lösningen får du omgående
tillgång till tillförsel av luft av högsta kvalitet och den tillförlitlighet, effektivitet och integrering du behöver.

Radialfläkt (endast för ZT luftkyld)
• Säkerställer att enheten kyls effektivt.
• Låg ljudnivå.

1

Mellankylare och efterkylare
Tack vara den vertikala layouten för kylarna har ljudnivån
från fläkten samt elementen minskat drastiskt.

2

Tvåstegs tandelement
• Lägre energiförbrukning jämfört med system med enstegskompression
eftersom ingen avblåsning av trycket krävs.
• Snabb ändring till lägsta möjliga energiförbrukning vid låg belastning.

1
2

3

Ljudisolerad kåpa
• Det behövs inget separat kompressorrum.
• Endast tillgänglig i WorkPlace Air System™-versioner.

4

Induktionsmotor
• Flänsmonterad för perfekt inriktning.
• Finns i två utföranden: IP54 för VSD-modeller och IE 3/NEMA Premium för modeller
med fast varvtal.
• Den torra motorkopplingen kräver ingen smörjning vilket eliminerar servicebehovet.

3

5

Luftfilter
• SAE fint 99,5 %; SAE grovt 99,9 %.
• Lång livslängd och hög tillförlitlighet med långa serviceintervall.
• Kombinerat luftfilter och ljuddämpare för att säkerställa
god ljudisolering.

6

Integrerad VSD-omvandlare

7

5

6

4

• Hög energieffektivitet tack vare att obelastad drift och förluster
vid avblåsning av oljebehållaren undviks.
• Drift inom ett mycket smalt tryckband minskar systemets
totala arbetstryck.

7

Elektronikon®
Avancerat Elektronikon-system® för styrning och övervakning,
utformat för integrering i ett (fjärr-)processtyrsystem.

Integrerad tork
• Energibesparingscykeln minskar energiförbrukningen för den
integrerade luftbehandlingsutrustningen under förhållanden med
lätt belastning.
• När kondensatavskiljningen integreras förbättras
vattenavskiljningen och tryckdaggpunkten (PDP, pressure dew
point) blir mer stabil.

Elektroniska vattenavtappningar
• Vibrationsfritt monterade på ramen.
• Konstant borttagning av kondensat för förbättrad
vattenavskiljning och ökad livslängd för kompressorn.

BEPRÖVAD TEKNIK, MAXIMERAD
EFFEKTIVITET
Vår ZR/ZT-serie är utrustad med avancerad teknik som ger dig 100 % oljefri luft av bästa kvalitet. Det unika
rotationselementet ökar effektiviteten tack vare kompression i två steg. Eftersom tryckelementet inte
behöver luftas är energiförbrukningen betydligt lägre jämfört med kompressionssystem som arbetar med
ett steg. Med den symmetriskt och dynamiskt balanserade konstruktionen ökar dubbeltandselementet den
fritt avgivna luftmängden och ger konstanta prestanda över tiden.

Rotorer
Symmetriska rotorer säkerställer en perfekt dynamisk balansering och en låg
lagerbelastning som garanterar en lång livslängd.

Axiell inlopps- och utloppsport
Rak rotorkonstruktion samt motsatta axiella inlopps- och utloppsportar förhindrar
axiell belastning på elementdelar och ökar därigenom elementets livslängd.

Luftkyld konstruktion
Gjutna kuggar ger effektiv värmeavledning, undanröjer behovet av ett komplicerat
kylvattensystem och ger större tillförlitlighet.

Tätar
Två oberoende flytande olje- och lufttätningar, som skiljs åt av ett neutralt
buffertområde skyddar kompressionskammaren så att ingen olja tränger in.

Rotationskompressorns arbetsprincip

1
Atmosfärisk luft sugs in
genom inloppsporten till
kompressorkammaren som
ett resultat av att
tandrotorerna roterar.

2
Luften fastnar mellan hanoch honrotorernas tänder.

3

4

Kompression sker. Han- och
honrotorn vänder sig mot
varandra och minskar
utrymmet vilket leder
till tryckökning.

Intag

Transport

Honrotorn frilägger
utloppsporten och tryckluften
levereras till systemet.

Kompression

Utlopp

UTOMORDENTLIG MÅNGSIDIGHET
I motsats till traditionella kompressorinstallationer passar våra ZR/ZT WorkPlace Air System™-kompressorer
perfekt på din arbetsplats. Eftersom de kräver lite utrymme och har integrerad luftbehandlingsutrustning,
ger ZR/ZT-kompressorerna optimal effektivitet och tillförlitlighet. Tack vare kylarnas vertikala layout har
ljudnivån från fläkten, motorn och elementen minskats drastiskt. Kompressorerna är utformade för att
tillhandahålla en mycket mångsidig tryckluftskälla och ger dig ett allt-i-ett-paket för smidig produktion i
många år framöver.

Traditionell kompressorinstallation

WorkPlace Air System™

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Högt tryckfall genom hela systemet.
Extern filtreringsutrustning/tork.
Komplicerade och kostsamma rörsystem.
Flera anslutningar och luftläckage.
Flera övervakningspunkter.

Hög ljudnivå
Separat kompressorrum
Höjda installations- och energikostnader till
följd av högt tryckfall

Begränsat internt tryckfall.
Inbyggd utrustning för luft- och kondensatbehandling.
Sänkta kostnader för rörledningar.
Anslutningar på ett ställe.
Övervakning på ett ställe.

Låg ljudnivå
Inget enskilt kompressorrum behövs
Minimerade installationskostnader

VSD: SÄNKER ENERGIKOSTNADERNA
Mer än 80 procent av en kompressors kostnader under livscykeln utgörs av den energi som förbrukas.
Dessutom kan framställning av tryckluft stå för mer än 40 procent av en anläggnings totala elräkning.
För att minska energikostnaderna införde Atlas Copco tekniken för drivning med variabelt varvtal (VSD).
VSD leder till stora energibesparingar och skyddar samtidigt miljön för kommande generationer. Tack vare
kontinuerliga investeringar i den här tekniken erbjuder vi marknadens bredaste utbud av integrerade
VSD-kompressorer.

Energibesparingar på upp till
35 procent

12 %

11 %

Vår VSD-teknik innebär att systemet följer luftbehovet
noggrant och justerar motorns varvtal automatiskt.
Detta ger stora energibesparingar på upp till 35 %.
Kompressorns livscykelkostnad kan sänkas med i
genomsnitt 22 %. Dessutom medför det sänkta
systemtrycket tack vare VSD att energianvändningen i
produktionen minskar drastiskt.

35 %

Total livscykelkostnad för kompressorn
42 %

Energi

Investering

Energibesparingar med VSD

Underhåll

Vad är det unika med Atlas Copcos integrerade VSD?
1

Elektronikon® styr både kompressorn och den
integrerade omvandlaren vilket säkerställer maximal
maskinsäkerhet inom parametrarna.

6

Mekaniska förbättringar säkerställer att alla komponenter
arbetar under kritiska vibrationsnivåer i hela
kompressorns varvtalsintervall.

2

Flexibelt tryckval mellan 4 och 10 bar med VSD som
minskar elkostnaden.

7

Ett skåp med en högeffektiv frekvensomvandlare

3

Särskild omvandlar- och motorkonstruktion (med
skyddade lager) för högsta effektivitet över
hela varvtalsområdet.

4

Elmotorn är specialkonstruerad för låga driftsvarvtal
med särskild vikt lagd vid kraven på kylning av motorn
och kompressorn.

5

Alla våra VSD-kompressorer är EMC-testade och
certifierade. Kompressordriften påverkar inte externa
källor och vice versa.

garanterar stabil drift även vid höga
omgivningstemperaturer upp till 50 °C (upp till 40 °C
som standard).
8

Inga "varvtalsfönster", som skulle kunna äventyra
energibesparingarna och det stabila nättrycket.
Reglerområdet för kompressorn är maximerat till
70-75 procent.

9

Tryckbandet hålls inom ett intervall på 0,10 bar.

ÖVERVAKNING OCH KONTROLL: HUR DU FÅR
UT MESTA MÖJLIGA AV EN LITEN INSATS
Elektronikon®-styrenheten har utformats speciellt för att maximera prestanda för kompressorer och
luftbehandlingsutrustning under skiftande förhållanden. Våra lösningar ger dig fördelar som ökad
energieffektivitet, lägre energiförbrukning, minskade underhållstider och mindre belastning… mindre
belastning för både dig och hela luftsystemet.

Intelligens är en del av paketet
• Färgskärm med hög upplösning ger en lättförståelig avläsning
av utrustningens körningsförhållanden.
• Tydliga ikoner och intuitiv navigering ger snabb åtkomst till alla
viktiga inställningar och data.
• Övervakning av utrustningens körningsförhållanden och
underhållsstatus, där du uppmärksammas på informationen
vid behov.
• Drift av utrustningen som tillförlitligt uppfyller dina specifika
behov av tryckluft.
• Inbyggd fjärrkontroll och aviseringsfunktioner är standard,
inklusive lättanvänd Ethernet-baserad kommunikation.
• Stöd för 31 olika språk, inklusive teckenbaserade språk.

Övervakning online och
via mobiltelefon
Övervaka dina kompressorer via Ethernet med den nya
Elektronikon®-styrenheten. Övervakningsfunktionerna
omfattar varningssignaler, säkerhetsstopp och
schemalagt underhåll. En Atlas Copco-app finns
tillgänglig för iPhone/Android-telefoner samt för iPadoch Android-surfplattor. Den ger fingertoppsmanövrerad
övervakning av ditt tryckluftssystem via det egna,
skyddade nätverket.

SMARTLINK*: Dataövervakningsprogram
• Ett fjärrövervakningssystem som hjälper dig att optimera
tryckluftssystemet och spara energi och kostnader.
• Det ger total insikt i tryckluftsnätverket och förebygger potentiella
problem genom att varna dig i förväg.
*Kontakta en lokal säljrepresentant för mer information.

EN TORRARE LÖSNING FÖR VARJE BEHOV
Obehandlad tryckluft innehåller fukt och troligen smutspartiklar som kan skada luftsystemet och förorena
slutprodukten. De underhållskostnader som blir följden överstiger på ett betydande sätt kostnaderna för
luftbehandling. Atlas Copco inser vikten av effektivt förebyggande och erbjuder ett fullständigt sortiment av
luftbehandlingslösningar som skyddar investeringar, utrustning, produktionsprocesser och slutprodukter.

Värmereaktiverad adsorptionstork

BD/BD+

Kyltork

FD

-70 °C/-40 °C/-20 °C
-94 °F/-40 °F/-4 °F

+3 °C/+20 °C
+37 °F/+68 °F

• Elektriska värmare används för regenerering av torkmedlet.

• Kylkretsen används för kylning av tryckluften.

• Begränsat tryckfall.

• Garanterade tryckdaggpunkter.

• Varianter utan tryckluftsförlust.

• Lägsta energiförbrukning i alla driftsförhållanden.
• Luft- och vattenkylda varianter.

Adsorptionstork

CD/CD+
-70 °C/-40 °C
-94 °F/-40 °F

Kompressionsvärmetorkar med
roterande trumma

ND

-40 °C/-20 °C
-40 °F/-4 °F

MD

-30 °C/+3 °C
-22 °F/+37 °F

• Använder fritt tillgänglig kompressionsvärme.

• Användning av torkmedel, såsom aktiverad aluminiumoxid
eller silikagel.

• Försumbar strömförbrukning.

• Robust konstruktion.

• Varianter med extra värmehöjning för lägre daggpunkter.

• Total tillförlitlighet.
• En konstant, stabil daggpunkt vid full last.

ETT KOMPLETT FULL FEATURE-PAKET
Vårt Full Feature-koncept står för en kompakt, allt-i-ett-lösning för kvalitetsluft. Integrerat med IMD- eller
ID-torken och dess variabla varvtal på VSD-modeller erbjuder det här kompletta paketet högkvalitativ
tryckluft till lägsta möjliga kostnad.

Skydda ditt tryckluftssystem

IMD-torkprincipen

Ett system med torr tryckluft är av största vikt för att bibehålla
produktionsprocessernas tillförlitlighet och slutprodukternas kvalitet.
Obehandlad luft kan orsaka att ledningar korroderas, att pneumatisk
utrustning går sönder i förtid och att produkterna skadas.

1

4
5

2
3

IMD adsorptionstork
Adsorptionstorken IMD eliminerar fukten innan den kommer in i tryckluftsnätet, och
ger en tillförlitlig process och en oklanderlig slutprodukt. Eftersom ingen extern
energi krävs för torkning av luften, kan du göra stora besparingar. Tryckfallet i
torken är minimalt vilket också det minskar driftskostnaden.

1

Varm omättad luft

2

Varm mättad luft

3

Kyld mättad luft

4

Torr luft

5

Torkdel

Z TOOTH + ID (KÖLDMEDIETORK)
Luftkyld ZT + ID

Vattenkyld ZR + ID

Inkommande luft

Torr tryckluft

Köldmedium i vätskefas

Varm omättad luft

Olja

Isolering

Kyld mättad luft

Köldmedium i gasfas

Isolering

Z TOOTH + IMD (ROTERANDE TRUMTORK)
Luftkyld ZT FF

Vattenkyld ZR FF

Inkommande luft

Torr tryckluft

Köldmedium i vätskefas

Varm omättad luft

Olja

Isolering

Kyld mättad luft

Köldmedium i gasfas

Isolering

OPTIMERA DITT SYSTEM
Med ZR/ZT tillhandahåller vi ett allt-i-ett-standardpaket som innehåller den senaste tekniken i en hållbar
konstruktion. För att ytterligare optimera prestandan hos ZR/ZT eller för att helt enkelt skräddarsy det efter
dina specifika produktionsbehov, finns ett antal tillval tillgängliga.

Tillval
Ankarbultsfästen

Integrerad köldmedietork (ID)

Huvudströmbrytare

ANSI-flänsar

Inbyggd MD-tork (IMD)

IT-variant

Antikondensationsuppvärmare
och termistorer
SMARTLINK

Variant för hög omgivningstemperatur

Integrerad torkshunt

5 % ingångsspärrspolar

Testcertifikat

Vattenavstängningsventil

Silikonfri rotor för MD

Observera att de olika tillvalen varierar beroende på vald konfiguration.

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

ZT 15-22, ZR/ZT 30-45, ZT 22 VSD, ZR/ZT 37-55 VSD
Fritt avgiven luftmängd (1)

Typ
l/s

Installerad motor

m3/min

cfm

Bullernivå
dB(a) (2)

Vikt utan tork (3)

Integrerad tork
tillgänglig

kW

hk

Pack

kg

lbs

15

20

72

975

2149

ID/IMD

18

24

72

995

2194

ID/IMD

22

30

72

1001

2207

ID/IMD

30

40

72

1201

2648

ID/IMD

37

50

72

1251

2758

ID/IMD

45

60

72

1289

2842

ID/IMD

30

40

70

1150

2535

ID/IMD

37

50

70

1200

2646

ID/IMD

45

60

70

1222

2694

ID/IMD

Luftkyld
ZT 15 - 7,5

38,1

2,3

80,7

ZT 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

ZT 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

ZT 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

ZT 30 - 8,6

73,9

4,4

156,6

ZT 37 - 7,5

96,6

5,8

204,7

ZT 37 - 8,6

92,3

5,5

195,6

ZT 45 - 7,5

114,3

6,9

242,2

ZT 45 - 8,6

108,9

6,5

230,7

ZR 30 - 7,5

78,8

4,7

167,0

ZR 30 - 8,6

73,9

4,4

156,6

Vattenkyld

ZR 37 - 7,5

96,6

5,8

204,7

ZR 37 - 8,6

92,3

5,5

195,6

ZR 45 - 7,5

114,3

6,9

242,2

ZR 45 - 8,6

108,9

6,5

230,7

Typ

Arbetstryck

Fritt avgiven luftmängd (1)

bar(e)

Bullernivå
dB(A) (2)

Installerad motor

l/s

m3/min

cfm
45,6 - 121,4

Vikt utan tork (3)

Integrerad
tork
tillgänglig

kW

hk

Pack

kg

lbs

22

30

72

1120

2469

ID/IMD

37

50

72

1431

3155

ID/IMD

55

75

72

1485

3274

ID/IMD

37

50

70

1322

2914

ID/IMD

55

75

70

1360

2998

ID/IMD

Luftkyld
ZT 22 VSD - 10 bar (e)

ZT 37 VSD - 8,6 bar (e)

ZT 55 VSD - 8,6 bar (e)

Minimum

4

21,5 - 57,3

1,3 - 3,4

Effektiv

7

20,6 - 56,4

1,2 - 3,4

43,7 - 119,5

Maximum

10

19,7 - 47,4

1,2 - 2,8

41,8 - 100,3

Minimum

4

42,4 - 102,3

2,5 - 6,1

89,9 - 216,9

Effektiv

7

41,3 - 101,2

2,5 - 6,1

87,4 - 214,4

Maximum

8,6

41,2 - 95,1

2,5 - 5,7

87,2 - 201,6

Minimum

4

42,4 - 143,7

2,5 - 8,6

89,9 - 304,5

Effektiv

7

41,3 - 142,5

2,5 - 8,6

87,4 - 302,0

Maximum

8,6

41,1 - 138,8

2,5 - 8,3

87,2 - 294,0

Minimum

4

42,0 - 102,3

2,5 - 6,1

89,0 - 216,9

Effektiv

7

40,8 - 101,2

2,4 - 6,1

86,5 - 214,4

Maximum

8,6

40,7 - 94,9

2,4 - 5,7

86,3 - 201,1

Vattenkyld
ZR 37 VSD - 8,6 bar (e)

ZR 55 VSD - 8,6 bar (e)

Minimum

4

42,4 - 140,6

2,5 - 8,4

89,9 - 297,8

Effektiv

7

41,3 - 139,4

2,5 - 8,4

87,4 - 295,4

Maximum

8,6

41,1 - 135,0

2,5 - 8,1

87,2 - 286,0
(2) A-viktad ljudtrycksnivå vid arbetsstationen (LpWSAd).
Uppmätt enligt testkod ISO 2151: 2004 med ISO 9614/2 (metod för ljudintensitet).
Tillagd korrektionsfaktor är det totala osäkerhetsvärdet (KpAd) i enlighet med testkoden.

1) Enhetens prestanda uppmätta enligt ISO 1217, bilaga C, utgåva 4 (2009)
Referensförhållanden:
- Relativ luftfuktighet 0 procent
- Absolut inloppstryck: 1 bar (14,5 psi).
- Intagsluftens temperatur 20 °C (68 °F).
FAD mäts vid följande arbetstryck:
- 7,5 barversioner vid 7 bar.
- 8,6 barversioner vid 8 bar.
- 10 barversioner vid 9,5 bar.
För VSD vid 7 bar

(3) Integrerade torkar ökar vikten.

DIMENSIONER
Typ

A

B

C

Längd

Bredd

Höjd

mm

tum

mm

tum

ZT 15-22

1760

69,3

1026

ZR/ZT 30-45

2005

78,9

1026

ZT 22 VSD

2195

86,4

ZR/ZT 37-55 VSD

2440

96,1

C

mm

tum

40,4

1621

63,8

40,4

1880

74,0

1026

40,4

1621

63,8

1026

40,4

1880

74,0

A

B

Vi tar ansvar gentemot våra kunder, miljön och människorna omkring
oss. Vi skapar prestanda som ger varaktiga resultat. Det är vad vi
kallar – hållbar produktivitet.
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