
LZ OLIEVRIJE
compressor
Een volmaakte
olievrije persluchtoplossing



Topprestaties

Zuigercompressoren zijn altijd overtuigende 
machines geweest: robuust, weinig 
onderhoud en energie-efficiënt. Maar 
deze goede prestaties gaan vaak gepaard 
met hoge geluidsniveaus en weinig 
besturingsopties.
De LZ-compressorvan Atlas Copco elimineert 
deze wisselwerking. Het is simpelweg de 
meest complete olievrije zuigercompressor 
op de markt van vandaag. De LZ voldoet aan 
al uw persluchteisen enzelfs meer dan dat.
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ABSOLUUT SCHONE LUCHT

Wanneer uw activiteiten onvoorwaardelijk zuivere 
perslucht vereisen, dan voldoet “technisch olievrije 
perslucht” niet. Bij oliegeïnjecteerde compressie, 
zelfs gefiltreerd, heeft u geen garantie dat alle 
oliedampen, aërosolen en andere verontreinigingen 
uit de perslucht zijn verwijderd. De LZ-compressor 
is uitgerust met de baanbrekende olievrije 
compressietechnologie van Atlas Copco. Zo bent u 
zeker van absoluut zuivere perslucht.

EERSTE KLAS BETROUWBAARHEID

Met een operationele levensduur van 20.000 uur, 
biedt de LZ-compressor u langdurig gezelschap.
Zijn hoge mate van betrouwbaarheid komt voort uit 
de hoogwaardige componenten én de compressie- 
technologie die typisch zijn voor de LZ. Vanwege de 
olievrije compressie kunt u rekenen op een lange 
levensduur en minimaal onderhoud. Bovendien is olie 
verversen niet nodig!

HOGE EFFICIËNTIE

Energieverbruik is belangrijk, omdat het bepalend is 
voor de exploitatiekosten van een compressor. De 
direct-aangedreven LZ-compressor wordt geleverd 
met een aantal innovaties, waaronder de één-
lagermotor en de belast/stoptechnologie, die het 
energieverbruik tot een indrukwekkend minimum 
reduceren.

LAAG GELUIDSNIVEAU

Dankzij de toegepaste geluiddempende materialen 
en omkasting biedt de LZ-serie bijzonder lage 
geluidsniveaus, tot wel 67 dB(A). Met deze 
stille prestaties, die voorheen voor een olievrije 
zuigercompressor niet haalbaar waren, is de 
LZ-compressor geschikt voor geluidsgevoelige 
omgevingen. 

GEAVANCEERDE BESTURING

De LZ wordt geleverd met het elektronische MK5 
besturings- en bewakingssysteem van Atlas Copco.
De “one-touch”-besturing optimaliseert prestaties en 
betrouwbaarheid en is gemakkelijk in gebruik.
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LZ
De volmaakte
zuigercompressor

Energiebesparingen
• De directe aandrijving biedt belangrijke 

energiebesparingen in vergelijking met 
riemaangedreven compressoren.

• De start/stop-technologie elimineert 
verspilling tijdens de onbelaste cyclus.

• Eén-lagermotor om mechanische 
wrijving te verminderen.

Volledige controle
• Dubbele drukinstelling.

• Afstandsbediening.

• Extern alarm.

• Geïntegreerde besparingscycli.

• Geïntegreerde slimme algoritme voor 
koeling en inschakelduur.

• Onderhoudsschema.

• Bewaking van druk, temperatuur en de 
levensduur.

Continue werking
Oliegesmeerde compressoren werken 
tot zo’n 20% van hun draaitijd in de 
afkoelmodus. Dankzij de olievrije 
compressietechnologie en het interne 
koelventilatorsysteem biedt de LZ-
compressor 100%-werking voor 
ononderbroken gebruik.

Persluchtkwaliteit
• De ISO 8573-1 klasse 0-pomp produceert 

TüV-gecertificeerde 100% zuivere 
perslucht.

• Droger en filters zijn standaard voor de 
Full Feature- en Pack-versies.

Motorinlaat

Temperatuursensor

Geluidsisolatie

VV koelontwerp
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Betrouwbaarheid
• Gepatenteerde roestvaststalen inlaat-/

uitlaatpompkleppen.

• Lange levensduur van 20.000 uur.

• Ongeëvenaarde lage onderhoudskosten.

Flexibiliteit
• Complete reeks met verschillende 

vermogens (7-10 pk), werkdruk- (4-10 
bar) en elektrische spanningsopties 
(230/400/460V).

• Leverbaar in Pack-, Full Feature-, vloer- 
en tankgemonteerde versies.

ONTWORPEN 
IN EUROPA
De Atlas Copco 
LZ compressor 
is ontworpen 
en gebouwd 
in het zuiger-
expertisecentrum van Atlas Copco in Italië.

Klasse 0-gecertificeerde olievrije pomp

Krachtige koelventilator

Atlas Copco MK5-besturing

Schakelkast

Geluiddempende omkasting

Luchtfilter
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STIKSTOF NODIG?GEBRUIK DE LZ. 

Bent u een frequente afnemer en/of producent van 
stikstof? De LZ-compressor is een hoogwaardige, 
kostenbesparende basis voor uw stikstofproductie. 
In tegenstelling tot gesmeerde compressoren, 
vereist de olievrije LZ-reeks geen extra 
filterapparatuur.

 
De LZ-compressor in combinatie met een Atlas 
Copco stikstofgenerator beslaat een beperkt 
vloeroppervlak, kent lage onderhoudskosten 
en minimale uitval. Omdat de LZ het adsorbens 
van de stikstofgenerator niet schaadt, gaat uw 
stikstofsysteem bovendien langer mee.

U gebruikt nog steeds flessenstikstof?
Het stikstofproductiesysteem van Atlas Copco is een installatie van compressor met 
stikstofgenerator. Dit stikstofsysteem biedt een duurzaam en kostenefficiënt alternatief 
voor flessen- of bulkleverantie. Met een eigen stikstofproductie bent u niet afhankelijk 
van aanvoer. U beschikt over stikstof wanneer u het nodig hebt tegen de laagst 
mogelijke kosten. Kosten voor bestelling, transport, opslag en levering heeft u niet 
meer.

Traditionele stikstofproductiesystemen:

Stikstofproductiesystemen met LZ-compressor

• Kleinere investering.

• Lagere 
onderhoudskosten.

• Verhoogde levensduur 
van de generator.

Compressor & 
droger

Condensbehandeling

Filtratie

Actief-koolstoftoren Luchttank
Stikstofgenerator

Stikstofgenerator

Stikstoftank

Stikstoftank
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* BM: vloergemonteerd – TM: tankgemonteerd - FF: volledig uitgerust
** Spanning:400 50Hz – 230/380/460 60Hz
*** Prestaties van de eenheid gemeten volgens ISO 1217, derde editie, bijlage C-2009
**** Gemiddeld geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151/Pneurop/Cagi PN8NTC2 testcode;tolerantie 3 dB(A)

Absolute inlaatdruk 1 bar (14.5 psi)

Inlaatlucht- en 

koelvloeistoftemperatuur
20°C, 68°F

FAD gemeten bij 7 bar

Com-
pressor

type

Maximale 
werkdruk

FAD bij 50 Hz FAD @ 60 Hz
Geïnstalleerd 
aanbevolen 
vermogen

Ge-
luidsni-

veau
Tank Versie

Dauw-
punt FF

bar 
(e)

psig l/s
m3/ 
min

cfm l/s
m3/ 
min

cfm kW hp db(A) l °C °F

LZ 7-10 10 145 11 0,66 23,3 12 0,72 25,4 5,5 7,5 67 270 
500

BM/ 
TM/ 
FF*

3 37

LZ 10-10 10 145 15,5 0,93 32,8 18,2 1,1 38,9 7,5 10 69 270 
500

BM/ 
TM/ 
FF*

3 37

Afmetingen

Vloergemonteerd
Volledig uitgeruste 

270l tank
Volledig uitgeruste 

500l tank

L 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

L 
(mm)

B 
(mm)

H 
(mm)

LZ 7/10 1442 808 871 1752 808 1315 1984 808 1457

Technische specificaties

PRESTATIE

Referentie-omstandigheden

AFMETINGEN

Vloergemonteerd Tankgemonteerd Volledig uitgerust
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TOEGEWIJD AAN DUURZAME  
PRODUCTIVITEIT
Wij staan voor onze verantwoordelijkheden ten opzichte van onze klanten, het milieu en de mensen om ons 
heen.
Wij zorgen ervoor dat prestaties de tand des tijds doorstaan. Dit is wat wij “duurzame productiviteit” noemen.

2935 1805 43 © 2015, Atlas Copco Airpower NV, België. Alle rechten voorbehouden.
Ontwerpen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving of ver-
plichting worden gewijzigd. Lees alle veiligheidsinstructies in de handleiding vóór 
gebruik.


