
YAĞSIZ DÖNER DIŞLI 
KOMPRESÖRLER

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



EKONOMIK, YÜKSEK 
KALITELI YAĞSIZ HAVA
Temiz ve yağsız hava, birçok üretim sürecinin devamlılığı 
ve kalitesi için bir önkoşuldur. Atlas Copco onlarca 
yıldır yağsız döner diş teknolojisinin geliştirilmesine 
öncülük etmiştir ve bu da %100 yağsız, temiz hava 
sağlayan güvenilir ve eksiksiz kompresör ürün gamının 
geliştirilmesini sağlamıştır. Uygulamanızın korunmasını 
sağlayan ZR/ZT serisi, size bu deneyimi, sınıfında öncü 
bir paket olarak sunar ve her türlü saf, yağsız hava 
ihtiyaçlarınızı karşılar.



%100 yağsız hava 
İlaç üretimi, gıda işleme, kritik önem taşıyan elektronik parçalar veya 
benzer hassasiyet gerektiren tüm sektörlerdeki faaliyetleriniz, garantili bir 
son ürün ve üretim prosesi elde edebilmeniz için yüksek kalitede havaya 
ihtiyaç duyar. Özel uygulamalarınız düşünülerek tasarlanan döner dişli 
kompresörlerimiz, yağ kirlenme riskini ve bununla birlikte gelen ürün 
bozulması, marka itibarının zedelenmesi ve gecikmeler gibi ek maliyetleri 
ortadan kaldırır. İstikrarlı %100 yağsız hava üretimi için sıkıştırma 
prosesine yağ girmesi önlenmelidir. Tanınmış TÜV enstitüsü tarafından 
ISO 8573-1 CLASS 0 sertifikası verilmiş olan ZR/ZT ile uygulamanızı güven 
altına alırken işletme ve bakım maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.

Düşük enerji maliyetleri
Kompresörün yaşam boyu maliyetlerinin (LCC) %70'ten fazlasına karşılık 
gelen enerjinin önemi ortadadır. En ekonomik basınçlı hava çözümünde 
basınç, debi ve hava şartlandırma ekipmanları her üretim prosesi için 
optimize edilir. ZR/ZT kompresörlerimiz elektrik faturanızı ortalama %35 
oranında azaltarak size en gelişmiş hepsi bir arada paketi sunar. İster 
düşük, ister yüksek kapasiteli bir kompresöre ihtiyacınız olsun, ZT 22 VSD 
ve ZR/ZT 55 VSD ile genişletilen VSD ürün gamımız enerji tasarrufu 
yapmanıza yardımcı olur.

Kanıtlanmış gönül rahatlığı
Yağsız hava teknolojisinin geliştirilmesinde son altmış yıldır öncü rol 
oynayan Atlas Copco uzun yıllara dayanan deneyimlerinden ve sürekli 
gerçekleştirdiği teknolojik yeniliklerden güç almaktadır. Havanın en 
yüksek kalite kontrol standartları ile temin edilmesini sağlamak için çok 
zorlu sertifikasyon ve test prosedürleri gerçekleştirilir. Güvenilir kaliteli 
hava çözümleri geliştirme alanında sahip olduğumuz kapsamlı teknik 
bilgi birikimiyle, ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılayacak muazzam 
çeşitlilikte farklı teknolojiler sunan tek üreticiyiz. Bundan dolayı 
uygulamanız için her zaman en mükemmel çözümü bulabilirsiniz.



%100 SERTIFIKALI YAĞSIZ HAVA
Atlas Copco, en dayanıklı yağsız dişli kompresörleri tasarlaması ve üretmesi ile ünlüdür.  
ZR/ZT döner dişli 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.

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.

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.

Sağlık sektörü
• Maksimum güvenilirliğin ana öncelik olduğu hastaneler, diş hekimi 

muayenehaneleri, veteriner laboratuvarları veya klinik çalışma ortamları 
için idealdir. 

• Klinik işlemleri başarıyla yerine getirmek ve ekipmanlarınızın etkili bir şekilde 
çalışmasını sağlamak için ultra temiz hava.



CLASS 0: SEKTÖR 
STANDARDI
Son ürün ve üretim süreci açısından hava kalitesinin büyük 
önem taşıdığı tüm endüstrilerde yağsız hava kullanılır. 
Bu uygulamalar arasında yiyecek ve içecek işleme, ilaç üretimi, 
kimyasal ve petrokimyasal işleme, fermantasyon, atık su 
arıtma, pnömatik taşıma, dokumasız kumaş üretimi ve daha 
birçok uygulama yer alır.

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.

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

Mevcut ISO 8573-1 (2010) sınıfları (beş ana sınıf ve toplam yağ içeriğindeki maksimum konsantrasyon).
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İki kademeli diş elemanı
• Basıncın tahliye edilmesi gerekmediği için tek kademeli sıkıştırma 

sistemlerine kıyasla daha düşük enerji tüketimi.

• Boşta çalışmada, minimum güç tüketimine hızlı bir şekilde ulaşılır.

2

Ses yalıtımlı kanopi
• Ayrı bir kompresör odası gerekmez.

• Yalnızca WorkPlace Air System™ modellerinde bulunur.

3

Radyal fan (yalnızca hava soğutmalı ZT için)
• Ünitenin etkili bir şekilde soğutulmasını sağlar.

• Düşük gürültü seviyesi. 

Ara soğutucu ve son soğutucu
Soğutucuların dikey yerleşim düzeni sayesinde fan, motor ve eleman 
kaynaklı gürültü seviyeleri önemli miktarda azaltılmıştır.

1

Endüksiyon motoru
• Mükemmel hizalama için flanş monteli tip. 

• İki modeli vardır: VSD modelleri için IP54 ve sabit hızlı modeller için 
IE 3/NEMA Premium. 

• Kuru motor kaplini yağlama gerektirmediğinden servis ihtiyacını 
ortadan kaldırır.

4

ÇEŞITLI AVANTAJLAR 
Özel ihtiyaçlarınızı karşılamak ve günlük olarak karşılaştığınız sorunları ortadan kaldırmak amacıyla size ZR/ZT döner 
dişli kompresörleri sunuyoruz. Yüksek kaliteli yağsız havayı anında vermeye hazır olan bu çözüm, size istediğiniz üstün 
güvenilirlik, verimlilik ve entegrasyonu sağlar.
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Entegre VSD konvertör
• Yüksüz çalışma ve yağ tankı blow-off kayıplarının olmaması nedeniyle 

yüksek enerji verimliliği.

• Dar bir basınç bandı ayarında çalışma özelliği, sistemin genel çalışma 
basıncını düşürür.

6

Entegre kurutucu
• Tasarruf döngüsü teknolojisi, düşük yük koşullarında entegre hava 

şartlandırma prosesinin enerji tüketimini azaltır. 

• Kondens ayırma işlevi entegre olduğu için su daha etkin bir şekilde 
ayrılabilir ve daha tutarlı bir Basınç Çiylenme Noktası (PDP) elde edilir.

Hava filtresi
• SAE ince %99,5; SAE kaba %99,9. 

• Uzun ömürlüdür ve uzun bakım aralıkları için yüksek güvenilirlik sağlar.

• Birleştirilmiş hava filtresi ve susturucu, ses yalıtımı sağlar.

5

Elektronik su tahliyeleri 
• Gövdeye, titreşimi önleyecek şekilde monte edilir. 

• Suyun daha etkin bir şekilde ayrılabilmesi ve kompresör ömrünü 
uzatmak için kondens sürekli olarak tahliye edilir.

Elektronikon®
Bir (uzak) proses kontrol sistemine entegre olacak şekilde tasarlanmış 
gelişmiş Elektronikon® kontrol ve izleme sistemi.

7
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KANITLANMIŞ TEKNOLOJI, MAKSIMUM VERIMLILIK
Birinci sınıf kalitede ve %100 yağsız hava sunmak için ZR/ZT serisinde çok çeşitli gelişmiş teknolojileri bir araya getirdik. 
Benzersiz döner dişli eleman, iki kademeli sıkıştırma sayesinde verimliliği artırır. Basınç elemanındaki havanın tahliye 
edilmesi gerekmediği için enerji tüketimi, tek kademeli sıkıştırma sistemlerine kıyasla çok daha düşüktür. Simetrik ve 
dinamik dengeli tasarımı sayesinde çift dişli eleman yüksek miktarda serbest hava dağıtımı ve uzun süre tutarlı bir 
performans sağlar.

Rotorlar
Paslanmaz çelik simetrik rotorlar, uzun bir kullanım ömrü için mükemmel dinamik dengeleme 
ve minimum rulman yükü sağlar.

Aksiyal giriş ve çıkış portu
Düz rotor tasarımı ve karşılıklı aksiyal giriş ve çıkış portu sayesinde eleman parçaları üzerindeki 
eksenel yük ortadan kaldırılır ve daha uzun eleman ömrü elde edilir.

Hava soğutmalı tasarım
Döküm dişler ısının verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Böylece, karmaşık bir soğutma suyu 
sistemine gerek kalmaz ve daha yüksek güvenilirlik elde edilir.

Contalar
Nötr bir tampon bölge ile ayrıştırılan iki bağımsız yüzer tip yağ ve hava contası, sıkıştırma 
odasına yağ girmesini önler.

Döner dişli çalışma prensibi

Giriş Taşıma Sıkıştırma Dağıtım

Dişli rotorların dönüş hareketi ile 
atmosfer havası giriş portundan 
kompresör odasına çekilir.

Hava erkek ve dişi rotorların 
dişleri arasına sıkışır.

Sıkıştırma işlemi gerçekleşir. 
Erkek ve dişi rotor birbirine doğru 
dönerek boş alanı azaltıp 
basıncın artmasını sağlar.

Dişi rotor çıkış portunu açar ve 
basınçlı hava sisteme gönderilir.
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ÜSTÜN ÇOK YÖNLÜLÜK
ZR/ZT WorkPlace Air System™ kompresörlerimiz, klasik kompresör kurulumlarından farklı olarak çalışma alanınıza kolayca 
kurulur. Kompakt boyutları ve hava şartlandırma ekipmanıyla entegrasyonları sayesinde ZR/ZT kompresörler optimum 
verimlilik ve güvenilirlik sağlar. Soğutucuların dikey yerleşim düzeni sayesinde fan, motor ve eleman kaynaklı gürültü 
seviyeleri önemli miktarda azaltılmıştır. En esnek basınçlı hava kaynağı olacak şekilde tasarlanan bu makineler, üretiminizi 
uzun yıllar boyunca sorunsuz şekilde devam ettirebilmenizi sağlayacak "hepsi bir arada" bir paket sunar.

Klasik kompresör kurulumu WorkPlace Air System™

Sistemde yüksek basınç kaybı.

Harici filtreleme ekipmanı/kurutucu.

Karmaşık ve yüksek maliyetli boru sistemi.

Birden fazla bağlantı ve hava kaçağı.

Birden fazla izleme noktası.

Sınırlı miktarda dahili sistem basıncı kaybı.

Entegre hava ve kondens şartlandırma ekipmanı.

Düşük boru tesisatı maliyetleri.

Tek noktalı bağlantılar.

Tek noktadan izleme.

Yüksek gürültülü çalışma Düşük gürültülü çalışma

Ayrı kompresör odası Ayrı bir kompresör odası gerekmez

Yüksek basınç kaybı nedeniyle kurulum ve enerji 
maliyetleri artar 

Minimum kurulum maliyeti



VSD: ENERJI MALIYETLERINIZI AZALTIR 
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.

%35'e varan enerji tasarrufu

VSD teknolojimiz, motor hızını otomatik olarak ayarlayarak 
hava talebini yakından takip eder ve bu sayede %35'e varan 
oranlarda enerji tasarrufu sağlar. Kompresörün kullanım ömrü 
maliyeti ortalama %22'ye kadar azaltılabilir. Ayrıca VSD 
sayesinde sistem basıncının azaltılması, üretiminizin genelinde 
enerji kullanımını en aza indirir. 

Toplam kompresör kullanım 
ömrü maliyeti 

1 Elektronikon® hem kompresörü hem de entegre konvertörü 
kontrol ederek parametreler dahilinde maksimum makine 
güvenliği sağlar.

2 VSD ile sağlanan 4 - 10 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.

Entegre Atlas Copco VSD teknolojisini benzersiz kılan nedir?

Enerji

VSD ile enerji tasarrufu

Yatırım

Bakım

%35

%12

%11

%42



IZLEME 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. 

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.

• 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 izleme programı



HER IHTIYACA UYGUN BIR KURUTUCU ÇÖZÜMÜ
Şartlandırılmamış basınçlı havada hava sisteminize zarar verebilecek ve nihai ürününüzü kirletebilecek toz parçacıkları 
ve nem bulunur. Bunun neden olacağı bakım maliyeti, hava şartlandırma maliyetinin çok üzerindedir. Atlas Copco etkili 
korumanın faydasına inanır ve yatırımların, ekipmanların, üretim proseslerinin ve nihai ürünlerin korunması için eksiksiz 
bir hava şartlandırma çözümleri yelpazesi sunar. 

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

Nem çekici kurutucu Sıkıştırma ısısı kullanan döner tamburlu 
tip kurutucular

• Aktif alümina veya silika jel gibi nem çekiciler kullanılır.

• Sağlam tasarım.

• Tam güvenilirlik.

• Tam yük koşullarında tutarlı ve dengeli bir çiylenme noktası.

• Sıkıştırma sonucu ortaya çıkan ısıyı kullanma.

• Son derece düşük güç tüketimi.

• Düşük çiylenme noktaları için ekstra ısı desteği sağlayan modeller.

Soğutmalı tip kurutucu

• Basınçlı havayı soğutmak için soğutma devresi kullanımı.

• Garantili basınç çiylenme noktaları.

• Tüm çalışma koşullarında en düşük enerji tüketimi.

• Hava ve su soğutmalı modeller.

FD 
+3°C / +20°C
+37°F / +68°F

Isı rejenerasyonlu soğurmalı kurutucu

• Nem çekiciyi rejenere etmek için elektrikli ısıtıcı kullanımı.

• Sınırlı basınç kaybı.

• Basınçlı hava kaybı olmayan modeller.

BD/BD+ 
-70°C / -40°C / -20°C
-94°F / -40°F / -4°F
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EKSIKSIZ FULL-FEATURE PAKETI
Full-Feature konseptimiz kompakt ve hepsi bir arada tipte bir kaliteli hava çözümü sunar. Entegre IMD veya ID 
kurutucuyu ve Değişken Hızlı Üniteyi VSD modellerinde bir araya getiren bu entegre paket, mümkün olan en 
düşük maliyet ile en yüksek kaliteli havayı sağlar.

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.

IMD soğurmalı kurutucu
IMD soğurmalı kurutucu, nemi hava hattına girmeden önce ortadan kaldırarak güvenilir bir proses ve kusursuz bir nihai 
ürün elde edilmesini sağlar. Havayı kurutmak için harici enerjiye ihtiyaç duyulmadığından büyük tasarruf elde edilir. 
Kurutucu içindeki basınç kaybının minimum seviyede olması da işletme maliyetlerini azaltan bir diğer etkendir.

IMD kurutma prensibi
1  Sıcak doymamış hava

2  Sıcak doymuş hava

3  Soğuk doymuş hava

4  Kuru hava

5  Kurutma bölümü



Sabitleme pedleri Entegre soğutmalı tip kurutucu (ID) Ana güç yalıtım anahtarı
Kondens engelleyici ısıtıcılar  
ve termistörler

ANSI flanşlar Entegre MD kurutucu (IMD) IT modeli SMARTLINK

Yüksek ortam sıcaklığı modeli Entegre kurutucu baypası %5 girişte kısma Test sertifikası

Su kapama valfi MD için silikonsuz rotor

Lütfen seçeneğin bulunabilirliğinin seçilen yapılandırmaya bağlı olduğunu unutmayın.

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.

Z DIŞLI + ID (SOĞUTMALI TIP KURUTUCU)
Hava soğutmalı ZT + ID

Gelen hava

Gelen hava

Sıcak doymamış hava

Sıcak doymamış hava

Soğutulmuş doymuş hava

Soğutulmuş doymuş hava

Kuru basınçlı hava

Kuru basınçlı hava

Yağ

Yağ

Soğutucu gaz

Soğutucu gaz

Soğutucu sıvı

Soğutucu sıvı

Yalıtım

Yalıtım

Yalıtım

Yalıtım

Z DIŞLI + IMD (DÖNER TAMBURLU TIP KURUTUCU)
Hava soğutmalı ZT FF

Su soğutmalı ZR + ID

Su soğutmalı ZR FF

Seçenekler



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

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

dB(a) (2) Kurutucu hariç ağırlık (3)
Mevcut entegre 

kurutucu
l/sn m3/dk cfm kW hp Pack kg lb

Hava soğutmalı

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 1289 2842 ID / IMD

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

Su soğutmalı

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

Tip
Çalışma basıncı Serbest hava dağıtımı (1) Kurulu motor gücü

Gürültü 
seviyesi 
dB(A) (2)

Kurutucu hariç 
ağırlık (3)

Mevcut 
entegre 

kurutucu
bar(e) l/sn m3/dk cfm kW hp Pack kg lb

Hava soğutmalı

ZT 22 VSD - 10 bar (e)

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

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

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

ZT 37 VSD - 8,6 bar (e)

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

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

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

ZT 55 VSD - 8,6 bar (e)

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

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

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

Su soğutmalı

ZR 37 VSD - 8,6 bar (e)

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

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

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

ZR 55 VSD - 8,6 bar (e)

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

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

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

(1) ISO 1217, Ek C, Sürüm 4'e (2009) göre ölçülmüş ünite performansı
Referans koşulları:
 - Bağıl nem %0
 - Mutlak giriş basıncı: 1 bar (14,5 psi).
 - Giren hava sıcaklığı: 20°C, 68°F.
FAD aşağıdaki çalışma basınçlarında ölçülür:
 - 7,5 bar modeller 7 bar'da.
 - 8,6 bar modeller 8 bar'da.
 - 10 bar modeller 9,5 bar'da.
7 bar'da VSD için

(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, toplam belirsizlik değeridir (KpAd) ve test yönetmeliği ile uygundur.

(3) Entegre kurutucular ağırlığı artırır.

C

A B

BOYUTLAR
Tip

A B C

Uzunluk Genişlik Yükseklik

mm inch mm inch mm inch

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

www.atlascopco.com.tr


