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ATLAS COPCO BOMBA DE VACUO GARRA ISENTA EM INÓX COM
INVERSOR DE FREQUÊNCIA VSD
DZM 600-1200 VSD+ MULTI-CLAW
Tecnologia de vírgula DZM:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elemento de virgula em Aço Inóx;
VSD: “Variable Speed Drive” acionamento
com inversor de frequência;
Painel com monitoramento via Elektronikon®
MKV Graphic;
Carenagem acústica;
Sistema automático de rodízio de até 4
unidades;
Centralização de Vácuo
Uma pressão estável;
Baixo custo de Manutenção;
Baixo nível de ruído;
Instalação Plug & play.

POR QUE BOMBAS DE VÁCUO COM INVERSOR DE FREQUÊNCIA (VSD)?
A energia consumida por uma bomba de vácuo pode representar até 70% do custo do
ciclo de vida da bomba. Além disso, os gastos com energia elétrica de uma empresa são
consideravelmente altos. A linha VSD é ideal para produções com demandas variáveis.
Através do monitoramento da pressão de saída, a tecnologia VSD ajusta continuamente a
vazão de acordo com a demanda do cliente.

Para uma eficaz economia de energia, as bombas de vácuo da linha VSD Atlas Copco
trazem aos nossos clientes os seguintes benefícios:
▪ É possível economizar mais de 50% de energia;
▪ A linha VSD (“variable speed drive” acionamento de velocidade variável) é ideal para
produções com demandas variáveis;
▪ Monitoramento da pressão de saída: a tecnologia VSD ajusta continuamente a vazão de
vácuo de acordo com a demanda;
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▪ Nível de vácuo constante: mesma máquina que poderá operar até um vácuo final de
150mbar absoluto e constante;
▪ Eliminação dos picos de consumo e arranques do motor;
▪ Não trabalha em alívio, economiza 100% da energia em alívio;
▪ Alta vida útil do elemento Vírgula – tecnologia Atlas Copco;
▪ Carenagem acústica com nível de ruído mínimo: 65-78 dB(A);
▪ Fácil de instalar;
▪ Economiza espaço;

VÁCUO CENTRALIZADO: MÚLTIPLOS BENEFÍCIOS
Bombas de vácuo espalhadas pela fábrica e bombas de vácuo
vindas junto com os maquinários podem ser removidas e criada
uma central de vácuo.
Sistemas de vácuo centralizado fornecem benefícios como:
•
Central de controle via inversor de frequência (VSD)
•
Pressão de vácuo “set point” fixo e estável
•
Economia de até 75% de energia elétrica
•
Eliminação de picos de partida de inúmeras bombas
•
Economia em espaço
•
Menos ruído em sua área de produção
•
Eliminação do calor em sua área de produção
•
Manutenção mais rápida e fácil
•
Monitoramento remoto disponível a qualquer hora através da Internet

CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE (*) DE UMA BOMBA DE VÁCUO:
(*) Custo total de propriedade = custo de
aquisição + custo de manutenção + custo de
energia elétrica, em 10 anos de vida.
O investimento em um equipamento mais
completo é compensado pela economia na
energia elétrica e na manutenção, o foco no
ciclo de vida é energia elétrica (70%) e
manutenção (20%).
A cada 1kW a menos de potência resultará em
uma economia de R$ 5mil reais por ano
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APLICAÇÕES CHAVE
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DESIGN INTELIGENTE E MODULAR
Atlas Copco trouxe na concepção da DZM : carenagem resistente, silenciador e o
elemento “Garras”.

Seu design garante total flexibilidade, tornando fácil a manutenção de seus componentes,
pois permite acesso facilmente a todas as partes. Temos como exemplo o elemento da
garra é fácil de remove-lo para a inspeção e limpeza sem a necessidade de reajustar seu
engrenagem ou ângulo como é feito nas bombas de palheta.
Seu elemento em formato de garra permite a bomba ser isenta de óleo e traz uma alta
eficiência.
As garras são baseadas no renomado princípio utilizado nos “compressores isentos” de
óleo da consagrada linha “Z” linha Oil FREE. A bomba contém um design exclusivo
para suas garras de aço inox e componentes internos revestimento para maior
confiabilidade do processo.
Isenção de óleo elimina as possibilidades de contaminação do processo. Devido o design
inteligente o acesso da câmara de bombeamento e a motor são independentes.
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Design inteligente e componentes independentes, tais como motor , Sistema de
transmissão , etc.. significa que o processo se limita apenas ao elemento , logo não ira
danifica-lo ao contrario dos concorrentes .
Esta separação é patenteada, proporcionando uma grande vantagem, outras vantagens
são:
➢ Prevenção a agressão de gases para a gear box;
➢ Controle e redução do calor gerado pelo processo,
assim garantindo maior vida para os selos, rolamentos e
óleo.
➢ Retenção impede o óleo do elemento migrar para
câmara de bombeamento
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Características e Benefícios
Elemento compressor com tecnologia “Atlas
Copco”;
•
•
•
•
•

Vírgula em inox eficiente tecnologia
Atlas Copco.
Desempenho excepcional.
O design simples.
Vida
útil
do
elemento
é
significativamente maior do que as
bombas de palhetas
Medida de acordo: ISO 213602:2012(E)

Sistema de transmissão e motor;
•
•

•
•

Protegido contra sujeira e poeira,
maximizando a confiabilidade em
qualquer ambiente;
Motor elétrico de alta eficiência IE3.
Essa eficiência traz um grande redução
de emissão de carbono.
20-60 Hz atendendo uma ampla faixa
de
operações
e
demandas
provenientes do seu processo.

Proteção contras altas temperaturas - Alto
rendimento com temperatura de até 46ºC:
•
•
•

Carenagem com excelente troca
térmica;
Perfeita divisão e isolação de
aquecimento de componentes críticos;
Partes quentes como: motor, separador
de óleo e elemento, totalmente
separadas de todos os outros
componentes.
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Inversor de frequência – Economia de
energia:
•

•

•
•

•

As bombas de vácuo da linha VSD
utilizam inversores de frequência
especialmente desenvolvidos para
trabalhar com nossos componentes;
O módulo eletrônico micro processado
Elektronikon,
através
de
seus
sofisticados algoritmos, gerencia o
funcionamento
do
inversor
de
frequência mantendo a pressão
constante com o menor consumo de
energia possível;
Sem picos de corrente ao partir;
A linha VSD pode trabalhar até
150mbar(a) sem haver necessidade de
troca de nenhum componente da
bomba,
oferecendo
muito
mais
flexibilidade aos nossos clientes;
O Elektronikon oferece inúmeras
ferramentas
exclusivas
para
o
gerenciamento das bombas de vácuo
VSD+, tornando fácil e prático o dia a
dia dos nossos clientes.

Super silencioso - Baixo nível de ruído
•
•

•

Esta máquina é a melhor na classe
em nível de ruído;
Graças a carenagem e a velocidade
variável, o nível de ruído gira em
torno de 51 e 76 dB (A);
Equipamento pode ser instalado na
sala de produção.

Plug & play – fácil de instalar:

•

•
•

A máquina é fornecida com: o filtro
de entrada, cubículo elétrico,
inversor de frequência, carenagem
acústica e isolanete e controlador;
Reduz a instalação, economiza
tempo e espaço ocupado;
A entrada de ar, saída da exaustão
alimentação do cabo elétrico estão
no topo.
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Última geração de controladores –
Elektronikon® MKV:
•

•

•
•
•
•
•
•

Ícones intuitivos de fácil visualização /
navegação em uma tela de 3,5” colorida
e 4º LED exclusivo para indicações de
serviço;
Visualização de parâmetros no módulo
eletrônico (pressão, temperatura de
saída, horas totais de trabalho, horas
totais em carga);
Indicador gráfico para gerenciamento
da manutenção.
Funções de controle remoto e
conectividade.
Alarmes preditivos;
Aceita interfaces: Modbus, Profibus,
Ethernet;
Aceita
programação
mensal
(4
semanas Segunda a Domingo);
Transdutor de pressão: bomba com
transdutor de pressão, para precisão no
controle de pressão.

BAIXO NÍVEL DE MANUTENÇÃO
A DZM é uma bomba criado através dos conceitos Atlas Copco
visando alta durabilidade e baixo nível de manutenção.
Um exemplo é o desing da caixa do elemento, o desing facilita a
remoção das garras para manutenção. Por isso, permite a inspeção fácil e rápida, também
torna a descontaminação da câmara de bombeamento caso tenha alguma falha no
processo. Nesse caso, toda a manutenção pode ser realizada no local sem maiores
esforços. O resultado uma manutenção rápido assim garantindo menos tempo inativo.

Atlas Copco Brasil Ltda – Compressor Technique Division
Postal address:
C.P 1080
Zip Code: 06460-970
Barueri/SP - Brazil

Visitors address:
Telephone: +55 (11) 3478 8700
Al. Araguaia, 2700 – Tamboré
Telefax:
+55 (11) 4195 7090
Zip Code: 06455-000
Barueri/SP - Brazil
Site: www.atlascopco.com.br

Reg. Information:
CNPJ: 57.029.431/0001-06
I.E.: 206.072.014.118

9 (10)

CONFIABILIDADE DO PROCESSO
Tudo dentro do processo vai passar ou acabar na
bomba de vácuo.
Para garantir a durabilidade e confiabilidade do
padrão Atlas Copco . A DZM esta equipada com
materiais com resistência a corrosão assim esta
apita a atuar em condições severas.
Os modelos DZM vem com revestimento
resistente e durável na câmara de
bombeamentos, revestimento testado
extensivamente.
A DZM possui uma vedação labirinto simples e extremamente eficaz, garantindo maior
vida útil da bomba.

PADRÃO DE FABRICA
DZM bomba de vácuo de garra vem equipada de fábrica com:
Elemento, caixa de velocidades e sistema de transmissão montados em
uma base comum
•
Carenagem para reduzir ruído e oferecer um
ambiente menos poluição sonora
•
Calço para reduzir vibração
•
Rosca fêmea com engate rápido para as conexões de
admissão e escape
•
Silenciador no escape
•
Entrada e não retorno check valve
•
Motor trifásico
•
Refrigeração com ventilador integrado no motor
•
Válvula de alívio para o vácuo
• Robustez, garras de aço inox e revestimentos
internos.
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DIMENSIONAL E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
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