
Soluções de tratamento de ar
Arrefecedores �nais e tratamento de condensados 
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O ar que sai de um compressor atinge 100% de humidade e contém óleo (exceto se utilizar 
um compressor isento de óleo) e partículas sólidas. Estes componentes, quando combinados, 
formam uma matéria untuosa, abrasiva e, por vezes, acídica. Sem o devido tratamento de 
ar, esta mistura entra no seu sistema de ar comprimido, provocando corrosão das tubagens 
e danos nas ferramentas pneumáticas, podendo ainda comprometer a qualidade dos 
produtos �nais.

AR LIMPO E FIÁVEL 
Arrefecedores �nais e tratamento 
de condensados da Atlas Copco

TRATAMENTO DE AR
A Atlas Copco disponibiliza uma ampla gama de 
soluções de arrefecedores �nais, purgas e tratamento 
de condensados, conferindo uma elevada qualidade a 
todo o seu sistema de ar comprimido.

RETIRAR A ÁGUA
ARREFECEDORES FINAIS

Todos os compressores da Atlas Copco estão 
equipados com um arrefecedor �nal. Este componente 
arrefece o ar, transformando até 70% da humidade 
em água, a qual é imediatamente purgada. No 
entanto, as instalações de produção com temperaturas 
ambiente extremamente altas poderão necessitar 
de arrefecimento adicional. Os arrefecedores �nais 
adicionais da Atlas Copco evitam a entrada de 
humidade em excesso no sistema de ar comprimido. 

PURGAS

A restante humidade do ar comprimido transforma-
se em água à medida que o ar arrefece, enquanto 
se desloca através do sistema. Como a água causa 
corrosão e danos, as purgas devem ser instaladas 
em toda a rede. A Atlas Copco tem uma gama de 
purgas automáticas ou eletrónicas que irão manter 
o arrefecedor �nal, o secador, o reservatório de ar 
e outros equipamentos em excelentes condições 
de funcionamento.

REMOVER O ÓLEO
TRATAMENTO DE CONDENSADOS

Como o óleo representa um risco ambiental, os 
condensados de ar comprimido devem ser tratados 
adequadamente. As soluções de controlo de 
condensados da Atlas Copco separam e eliminam o 
óleo no ar comprimido de forma segura, antes que este 
entre no sistema.
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Os arrefecedores �nais arrefecidos a ar e arrefecidos a água 
da Atlas Copco oferecem um controlo adicional da humidade 
em instalações com temperaturas ambiente extremamente 
elevadas. Estes arrefecedores �nais são fornecidos com todas 
as peças necessárias e são compactos, simples de instalar e de 
fácil limpeza.

Os arrefecedores �nais HD e TD combinam a perda de carga 
mínima com uma elevada e�ciência de arrefecimento e um 
baixo consumo energético. 
Uma perda de carga reduzida signi�ca que não existe perda de 
potência de produção. O compressor não gera necessidades 
adicionais, eliminando o acréscimo de custos energéticos ou 
de manutenção.

ARREFECEDORES FINAIS 
HD E TD

ARREFECEDORES FINAIS HD 
ARREFECIDOS A ÁGUA
Os arrefecedores �nais HD arrefecidos a 
água da Atlas Copco oferecem uma elevada 
e�cácia com baixo consumo de água. O 
seu conjunto integrado de tubos de aço 
inoxidável reduz a temperatura do ar que 
sai do compressor. A água de arrefecimento 
e o ar comprimido �uem em direções 
opostas. O arrefecedor está equipado de 
série com dreno de água.

ARREFECEDORES FINAIS TD 
ARREFECIDOS A AR
Os arrefecedores �nais TD arrefecidos a 
ar da Atlas Copco têm um elemento em 
bloco de alumínio. Um ventilador elétrico, 
devidamente protegido para segurança 
do utilizador, força o ar entre as aletas de 
arrefecimento para garantir uma elevada 
e�ciência e um baixo consumo energético. 
O arrefecedor �nal está montado sobre 
uma estrutura resistente e possui um dreno 
de água integrado.

AS SUAS VANTAGENS:

• E�ciência – A separação especial e altamente 
e�ciente por ciclone resulta numa baixa 
perda de carga e de utilização de energia.

•  Instalação e manutenção mínimas  
Montagem fácil de �anges de ligação.

• Fiabilidade – Os materiais totalmente à 
prova de ferrugem garantem uma vida 
útil prolongada.

RETIRAR A ÁGUA
ARREFECEDORES FINAIS

ARREFECEDOR FINAL TD ARREFECIDO A AR 

Tipo
Caudal nominal * Pressão de trabalho 

máxima
∆cima * da temperatura 

ambiente
Potência do motor do 

ventilador

l/s cfm bar(e) psi °C °F kW hp

TD 08 8 17 20 290 10 18 0,05 0,07

TD 25 25 53 20 290 10 18 0,12 0,16

TD 50 50 106 20 290 10 18 0,18 0,24

TD 150 150 318 20 290 10 18 0,75 1,01

TD 300 300 363 20 290 10 18 0,75 1,01

TD 650 650 1377 20 290 10 18 2,20 2,95

TD 650 650 1377 10,5 152 10 18 2,20 2,95

v

Ø ligações de 
entrada/saída de ar

Dimensões 
Peso

Nº de 
núcleos 

do arrefe-
cedor

Altura Largura Comprimento

entrada saída mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

TD 08 G ½ G ½ 188 7,4 130 5,1 270 10,6 6 13 1

TD 25 G 1 G 1 658 25,9 402 15,8 588 23,1 19 42 1

TD 50 G 1¼ G 1¼ 735 28,9 412 16,2 664 26,1 23 51 1

TD 150 G 2½ G 2½ 1160 45,6 435 17,1 920 36,2 53 117 1

TD 300 G 2½ G 2½ 1280 50,3 466 18,3 1140 44,8 73 161 1

TD 650 DN 80 DN 100 1525 60,0 716 28,1 1780 70,0 185 408 1

ARREFECEDOR FINAL HD ARREFECIDO A ÁGUA 

Tipo
Caudal nominal *

Pressão de trabalho 
máxima

∆t acima da 
temperatura da água 

de arrefecimento *
Consumo de água

l/s cfm bar(e) psi °C °F l/s m3/h US gal/min

HD 250 180 380 20 290 12 21 0,4 1,44 6,3

HD 650 530 1120 10,5 150 11 20 1,3 4,68 21

HD 1500 1500 3180 16 230 4 7 3,9 14,0 62

HD 3500 3500 7420 16 230 4 7 8,5 30,6 134

Tipo

Ø ligações de 
entrada/saída de ar

Dimensões 
Peso

Água de 
arrefeci-
mento

Altura Largura Comprimento entrada
saídaentrada saída mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

HD 250 G 2½ G 2½ 1975 77,7 230 9,0 483 19,0 140 308 G ½

HD 650 DN 100 DN 100 2083 82,0 500 19,7 635 25,0 210 463 G 1

HD 1500 DN 150 DN 150 840 33,0 1574 62,0 925 36,4 710 1565 DN 80

HD 3500 DN 200 DN 200 828 33,0 1574 62,0 925 36,4 715 1576 DN 80

* Arrefecedor �nal HD arrefecido a água.

* Com uma pressão absoluta de 1 bar e uma temperatura de 20 °C. Entrada de ar comprimido a 160 °C. 
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Os arrefecedores �nais arrefecidos a ar e arrefecidos a água 
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em instalações com temperaturas ambiente extremamente 
elevadas. Estes arrefecedores �nais são fornecidos com todas 
as peças necessárias e são compactos, simples de instalar e de 
fácil limpeza.
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mínima com uma elevada e�ciência de arrefecimento e um 
baixo consumo energético. 
Uma perda de carga reduzida signi�ca que não existe perda de 
potência de produção. O compressor não gera necessidades 
adicionais, eliminando o acréscimo de custos energéticos ou 
de manutenção.

ARREFECEDORES FINAIS 
HD E TD

ARREFECEDORES FINAIS HD 
ARREFECIDOS A ÁGUA
Os arrefecedores �nais HD arrefecidos a 
água da Atlas Copco oferecem uma elevada 
e�cácia com baixo consumo de água. O 
seu conjunto integrado de tubos de aço 
inoxidável reduz a temperatura do ar que 
sai do compressor. A água de arrefecimento 
e o ar comprimido �uem em direções 
opostas. O arrefecedor está equipado de 
série com dreno de água.

ARREFECEDORES FINAIS TD 
ARREFECIDOS A AR
Os arrefecedores �nais TD arrefecidos a 
ar da Atlas Copco têm um elemento em 
bloco de alumínio. Um ventilador elétrico, 
devidamente protegido para segurança 
do utilizador, força o ar entre as aletas de 
arrefecimento para garantir uma elevada 
e�ciência e um baixo consumo energético. 
O arrefecedor �nal está montado sobre 
uma estrutura resistente e possui um dreno 
de água integrado.

AS SUAS VANTAGENS:

• E�ciência – A separação especial e altamente 
e�ciente por ciclone resulta numa baixa 
perda de carga e de utilização de energia.

•  Instalação e manutenção mínimas  
Montagem fácil de �anges de ligação.

• Fiabilidade – Os materiais totalmente à 
prova de ferrugem garantem uma vida 
útil prolongada.

RETIRAR A ÁGUA
ARREFECEDORES FINAIS

ARREFECEDOR FINAL TD ARREFECIDO A AR 

Tipo
Caudal nominal * Pressão de trabalho 

máxima
∆cima * da temperatura 

ambiente
Potência do motor do 

ventilador

l/s cfm bar(e) psi °C °F kW hp

TD 08 8 17 20 290 10 18 0,05 0,07

TD 25 25 53 20 290 10 18 0,12 0,16

TD 50 50 106 20 290 10 18 0,18 0,24

TD 150 150 318 20 290 10 18 0,75 1,01

TD 300 300 363 20 290 10 18 0,75 1,01

TD 650 650 1377 20 290 10 18 2,20 2,95

TD 650 650 1377 10,5 152 10 18 2,20 2,95

v

Ø ligações de 
entrada/saída de ar

Dimensões 
Peso

Nº de 
núcleos 

do arrefe-
cedor

Altura Largura Comprimento

entrada saída mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

TD 08 G ½ G ½ 188 7,4 130 5,1 270 10,6 6 13 1

TD 25 G 1 G 1 658 25,9 402 15,8 588 23,1 19 42 1

TD 50 G 1¼ G 1¼ 735 28,9 412 16,2 664 26,1 23 51 1

TD 150 G 2½ G 2½ 1160 45,6 435 17,1 920 36,2 53 117 1

TD 300 G 2½ G 2½ 1280 50,3 466 18,3 1140 44,8 73 161 1

TD 650 DN 80 DN 100 1525 60,0 716 28,1 1780 70,0 185 408 1

ARREFECEDOR FINAL HD ARREFECIDO A ÁGUA 

Tipo
Caudal nominal *

Pressão de trabalho 
máxima

∆t acima da 
temperatura da água 

de arrefecimento *
Consumo de água

l/s cfm bar(e) psi °C °F l/s m3/h US gal/min

HD 250 180 380 20 290 12 21 0,4 1,44 6,3

HD 650 530 1120 10,5 150 11 20 1,3 4,68 21

HD 1500 1500 3180 16 230 4 7 3,9 14,0 62

HD 3500 3500 7420 16 230 4 7 8,5 30,6 134

Tipo

Ø ligações de 
entrada/saída de ar

Dimensões 
Peso

Água de 
arrefeci-
mento

Altura Largura Comprimento entrada
saídaentrada saída mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

HD 250 G 2½ G 2½ 1975 77,7 230 9,0 483 19,0 140 308 G ½

HD 650 DN 100 DN 100 2083 82,0 500 19,7 635 25,0 210 463 G 1

HD 1500 DN 150 DN 150 840 33,0 1574 62,0 925 36,4 710 1565 DN 80

HD 3500 DN 200 DN 200 828 33,0 1574 62,0 925 36,4 715 1576 DN 80

* Arrefecedor �nal HD arrefecido a água.

* Com uma pressão absoluta de 1 bar e uma temperatura de 20 °C. Entrada de ar comprimido a 160 °C. 
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A válvula de purga WD 80 garante uma purga 
completamente automática da água que se acumula 
no ponto mais baixo de um sistema de ar comprimido 
(por exemplo, no fundo de um reservatório ou 
separador ciclónico). O design patenteado garante uma 
manutenção mínima. 

O WSD da Atlas Copco impede o aumento da água 
condensada no sistema de ar. O separador de água de 
série é incluído nos arrefecedores �nais da Atlas Copco 
e também pode ser instalado em qualquer altura no 
sistema. Fabricados integralmente com material à prova de 
ferrugem, estes separadores à base de ciclone removem 
os aerossóis de água para proteger os componentes do 
sistema, tais como secadores e �ltros. Sem manutenção 
nem peças móveis, estão equipados com uma purga 
automática ou manual.

A purga temporizada TWD remove os condensados, utilizando 
uma válvula de solenoide em conjunto com um temporizador 
eletrónico. A pré-seleção da hora e duração de cada ciclo de 
drenagem minimiza a perda de ar comprimido. Compacta, 
fácil de instalar e totalmente automática, a TWD é uma solução 
de drenagem económica para �ltros e reservatórios de 
ar comprimido. 

SEPARADORES DE ÁGUA WSD

PURGA TEMPORIZADA TWD 

PURGAS WD AUTOMÁTICAS

RETIRAR A ÁGUA
SEPARADORES DE ÁGUA

A gama EWD de purgas eletrónicas garante uma purga de 
condensados segura, �ável e e�ciente. A função de purga 
inteligente monitoriza a acumulação de condensados e 
remove o líquido apenas quando necessário, evitando a perda 
de ar comprimido. As purgas EWD especiais também estão 
disponíveis para condensados contaminados com óleo. A gama 
pode ser fornecida com um revestimento anticorrosão adicional 
para condensados isentos de óleo e agressivos.

PURGAS ELETRÓNICAS EWD 

* A  �ange cega pode ser trabalhada até este diâmetro.

Tipo

Gama de 
capacidades

Pressão de 
trabalho máxima Ligações

Dimensões
Peso

Altura Largura Comprimento

l/s cfm bar(e) psi entrada/saída mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

WSD 25 7-60 15-127 20 290 G 1 332 13,0 130 5,1 185 7,3 1,1 2,4

WSD 80 50-150 106-318 20 290 G 1½ 432 17,0 130 5,1 185 7,3 3,5 7,7

WSD 250 125-350 265-742 20 290 G 2½ 532 20,9 160 6,3 230 9,0 12,5 27,6

WSD 750 300-800 636-1695 20 290 83 mm* 532 20,9 160 6,3 230 9,0 14,0 30,9

Tipo

Pressão de trabalho 
máxima Ligações

Dimensões
Peso

Altura Largura Comprimento

bar(e) psi entrada válvula mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

TWD 16 232 G ½-¼ G ½ 126,5 5 131 5,2 95 3,7 0,7 1,5

Tipo

Pressão de 
trabalho máxima

Capacidade 
de purga Ligações

Dimensões
Peso

Altura Largura Comprimento

bar(e) psi l/h mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

WD 80 20 290 200 G ½ 182 7,2 132 5,2 132 5,2 2,7 5,9

* Condições climatéricas:
 – temperatura ambiente de 35 °C (95 °F)
 – humidade relativa de 70 %

** Adequada para condensados isentos de óleo.
***  LED standard + indicativos e sem contacto de alarme.
****   Com função Vario: pausa entre a deteção de um nível de condensados 

elevado e abertura da válvula (para aplicações isentas de óleo).
*****  Com função Vario: pausa entre a deteção de um nível de condensados 

elevado e abertura da válvula (para aplicações com injeção de óleo)

C = com revestimento anticorrosão para condensados isentos de óleo.
HP = versão de alta pressão.

Tipo

Capacidade 
máxima do 

compressor *

Capacidade 
máxima do 

secador *

Pressão 
máxima

Dimensões
Peso

Altura Largura Comprimento

l/s cfm l/s cfm bar psi mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

EWD 50** 65 138 130 275 16 232 115 4,5 70 2,8 171 6,7 0,7 1,5

EWD 50 A*** 65 138 130 275 16 232 115 4,5 70 2,8 171 6,7 0,7 1,5

EWD 50 B**** 650 1380 1729 3640 16 232 115 4,5 70 2,8 171 6,7 0,7 1,5

EWD 50 L***** 650 1380 1729 3640 16 232 115 4,5 70 2,8 171 6,7 0,7 1,5

EWD 75 98 208 194 411 16 232 141 5,6 65 2,6 150 5,9 0,8 1,8

EWD 75 C** 98 208 194 411 16 232 141 5,6 65 2,6 150 5,9 0,8 1,8

EWD 75 CHP 98 208 194 411 63 913 141 5,6 65 2,6 150 5,9 0,9 2,0

EWD 330 433 917 866 1835 16 232 162 6,4 93 3,7 212 8,3 2,0 4,4

EWD 330 C** 433 917 866 1835 16 232 162 6,4 93 3,7 212 8,3 2,0 4,4

EWD 330 CHP** 433 917 866 1835 25 362 162 6,4 93 3,7 212 8,3 2,0 4,4

EWD 1500 1950 4132 3900 8264 16 232 180 7,1 120 4,7 252 9,9 2,9 6,4

EWD 1500 C** 1950 4132 3900 8264 16 232 180 7,1 120 4,7 252 9,9 2,9 6,4

EWD 16K C ** 21670 45920 43340 91830 16 232 280 11,0 254 10,0 280 11,0 5,9 13,0
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A válvula de purga WD 80 garante uma purga 
completamente automática da água que se acumula 
no ponto mais baixo de um sistema de ar comprimido 
(por exemplo, no fundo de um reservatório ou 
separador ciclónico). O design patenteado garante uma 
manutenção mínima. 

O WSD da Atlas Copco impede o aumento da água 
condensada no sistema de ar. O separador de água de 
série é incluído nos arrefecedores �nais da Atlas Copco 
e também pode ser instalado em qualquer altura no 
sistema. Fabricados integralmente com material à prova de 
ferrugem, estes separadores à base de ciclone removem 
os aerossóis de água para proteger os componentes do 
sistema, tais como secadores e �ltros. Sem manutenção 
nem peças móveis, estão equipados com uma purga 
automática ou manual.

A purga temporizada TWD remove os condensados, utilizando 
uma válvula de solenoide em conjunto com um temporizador 
eletrónico. A pré-seleção da hora e duração de cada ciclo de 
drenagem minimiza a perda de ar comprimido. Compacta, 
fácil de instalar e totalmente automática, a TWD é uma solução 
de drenagem económica para �ltros e reservatórios de 
ar comprimido. 

SEPARADORES DE ÁGUA WSD

PURGA TEMPORIZADA TWD 

PURGAS WD AUTOMÁTICAS

RETIRAR A ÁGUA
SEPARADORES DE ÁGUA

A gama EWD de purgas eletrónicas garante uma purga de 
condensados segura, �ável e e�ciente. A função de purga 
inteligente monitoriza a acumulação de condensados e 
remove o líquido apenas quando necessário, evitando a perda 
de ar comprimido. As purgas EWD especiais também estão 
disponíveis para condensados contaminados com óleo. A gama 
pode ser fornecida com um revestimento anticorrosão adicional 
para condensados isentos de óleo e agressivos.

PURGAS ELETRÓNICAS EWD 

* A  �ange cega pode ser trabalhada até este diâmetro.

Tipo

Gama de 
capacidades

Pressão de 
trabalho máxima Ligações

Dimensões
Peso

Altura Largura Comprimento

l/s cfm bar(e) psi entrada/saída mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

WSD 25 7-60 15-127 20 290 G 1 332 13,0 130 5,1 185 7,3 1,1 2,4

WSD 80 50-150 106-318 20 290 G 1½ 432 17,0 130 5,1 185 7,3 3,5 7,7

WSD 250 125-350 265-742 20 290 G 2½ 532 20,9 160 6,3 230 9,0 12,5 27,6

WSD 750 300-800 636-1695 20 290 83 mm* 532 20,9 160 6,3 230 9,0 14,0 30,9

Tipo

Pressão de trabalho 
máxima Ligações

Dimensões
Peso

Altura Largura Comprimento

bar(e) psi entrada válvula mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

TWD 16 232 G ½-¼ G ½ 126,5 5 131 5,2 95 3,7 0,7 1,5

Tipo

Pressão de 
trabalho máxima

Capacidade 
de purga Ligações

Dimensões
Peso

Altura Largura Comprimento

bar(e) psi l/h mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

WD 80 20 290 200 G ½ 182 7,2 132 5,2 132 5,2 2,7 5,9

* Condições climatéricas:
 – temperatura ambiente de 35 °C (95 °F)
 – humidade relativa de 70 %

** Adequada para condensados isentos de óleo.
***  LED standard + indicativos e sem contacto de alarme.
****   Com função Vario: pausa entre a deteção de um nível de condensados 

elevado e abertura da válvula (para aplicações isentas de óleo).
*****  Com função Vario: pausa entre a deteção de um nível de condensados 

elevado e abertura da válvula (para aplicações com injeção de óleo)

C = com revestimento anticorrosão para condensados isentos de óleo.
HP = versão de alta pressão.

Tipo

Capacidade 
máxima do 

compressor *

Capacidade 
máxima do 

secador *

Pressão 
máxima

Dimensões
Peso

Altura Largura Comprimento

l/s cfm l/s cfm bar psi mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs

EWD 50** 65 138 130 275 16 232 115 4,5 70 2,8 171 6,7 0,7 1,5

EWD 50 A*** 65 138 130 275 16 232 115 4,5 70 2,8 171 6,7 0,7 1,5

EWD 50 B**** 650 1380 1729 3640 16 232 115 4,5 70 2,8 171 6,7 0,7 1,5

EWD 50 L***** 650 1380 1729 3640 16 232 115 4,5 70 2,8 171 6,7 0,7 1,5

EWD 75 98 208 194 411 16 232 141 5,6 65 2,6 150 5,9 0,8 1,8

EWD 75 C** 98 208 194 411 16 232 141 5,6 65 2,6 150 5,9 0,8 1,8

EWD 75 CHP 98 208 194 411 63 913 141 5,6 65 2,6 150 5,9 0,9 2,0

EWD 330 433 917 866 1835 16 232 162 6,4 93 3,7 212 8,3 2,0 4,4

EWD 330 C** 433 917 866 1835 16 232 162 6,4 93 3,7 212 8,3 2,0 4,4

EWD 330 CHP** 433 917 866 1835 25 362 162 6,4 93 3,7 212 8,3 2,0 4,4

EWD 1500 1950 4132 3900 8264 16 232 180 7,1 120 4,7 252 9,9 2,9 6,4

EWD 1500 C** 1950 4132 3900 8264 16 232 180 7,1 120 4,7 252 9,9 2,9 6,4

EWD 16K C ** 21670 45920 43340 91830 16 232 280 11,0 254 10,0 280 11,0 5,9 13,0
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A inovadora gama OSC utiliza uma tecnologia 
patenteada para separar os condensados 
de ar comprimido. O processo de separação 
faseado com �ltros oleofílicos �utuantes 
e carvão ativado garante um desempenho 
excecional, uma maior duração dos �ltros e um 
funcionamento sem problemas.

TRATAMENTO DE 
CONDENSADOS OSC

REMOVER O ÓLEO
TRATAMENTO DE CONDENSADOS
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1  Os condensados entram pelos silenciadores e 
são despressurizados na câmara de expansão. 

2  A mistura de óleo e água entra na torre A e passa através 
do �ltro oleofílico branco. O �ltro adsorve o óleo, mas não 
a água.

3  Os condensados que passam da torre A para a torre B estão 
muito mais limpos.

4  A torre B contém um saco de carvão ativado, absorvendo 
qualquer óleo residual dos condensados. 

5  Os condensados seguros saem da torre B sem praticamente 
qualquer teor de óleo residual, permitindo uma 
descarga  egura.

FIABILIDADE
1  Os meios de �ltragem oleofílica avançada garantem 

um desempenho estável e seguro, bem como uma 
vida útil prolongada do carvão ativado. 

2  Os condensados descarregados contêm tão pouco 
óleo residual que podem ser drenados sem qualquer 
risco para o ambiente e sem violar quaisquer 
regulamentos rigorosos de poluição.

• Não é necessário um recipiente de recolha de óleo, 
o que elimina a possibilidade de contaminação dos 
condensados previamente separados.

FÁCIL UTILIZAÇÃO 
3  O design simples mas resistente permite uma 

instalação fácil sem con�gurações especiais e uma 
substituição de �ltros rápida, fácil e limpa.

• Podem ser ligadas várias fontes de condensados 
de óleo.

ROBUSTEZ
4  As torres de grande capacidade reduzem o risco de 

derrames caso o equipamento �que bloqueado ou se 
ocorrer um súbito aumento do caudal de admissão.

5  A unidade resiste facilmente a vibrações, choques e 
salpicos. Como resultado, o desempenho é melhor e 
mais estável e não há necessidade de utilizar purgas 
eletrónicas "sem perdas" a montante.

FLEXIBILIDADE 
• A maioria das emulsões de condensados podem ser 

separadas. Os condensados de poliglicol podem ser 
separados, embora seja necessária alguma extração 
do ar (a capacidade deverá ser reduzida para metade) 
de modo a prolongar a vida útil do �ltro. 

• A seleção do modelo é simples e os tamanhos da 
unidade são mantidos em tamanhos de pequenas 
dimensões para um baixo investimento de capital.

• O sistema tem por base a �ltragem e não a separação 
por força gravítica e deposição/descarga. Como 
resultado, a densidade do óleo deixou de ser um fator.

TRANQUILIDADE 
• Indicação precisa da substituição do �ltro através de 

indicadores de manutenção e de bloqueio, removendo 
a necessidade de executar testes especiais.

• Sem água parada durante o funcionamento da 
unidade, eliminando todos os riscos potenciais para a 
saúde e limitando os intervalos de limpeza.
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Especi�cações técnicas do OSC TRATAMENTO DE 
CONDENSADOSOSCI

TRATAMENTO DE 
CONDENSADOS OSS 

INSTALAÇÃO COM COMPRESSORES, 
RESERVATÓRIOS DE AR, SECADORES E FILTROS HORAS DE FUNCIONAMENTO

INSTALAÇÃO APENAS COM COMPRESSORES, 
RESERVATÓRIOS DE AR E FILTROS

DESEMPENHO DA SEPARAÇÃO

Tipo

FAD do sistema - 
Climas frios

FAD do sistema - 
Climas amenos 

FAD do sistema - 
Climas quentes 

l/s cfm l/s cfm l/s cfm

OSC 35 65 138 35 75 17 36

OSC 95 180 382 95 201 45 95

OSC 145 270 572 145 307 70 148

OSC 355 665 1410 355 753 170 360

OSC 600 1150 2438 605 1283 290 615

OSC 825 1550 3286 825 1749 400 848

OSC 1200 2220 4706 1180 2502 570 1208

OSC 2400 4440 9413 2360 5003 1145 2427

Tipo

 Caudal de entrada 
máximo 

Peso Valor do óleo 
de saída 

Diâmetro in-
terno da purga 

de saída
l/s cfm kg lbs

OSCi 315 667 20 44 <15 19/G ¾

Horas de 
funcionamento por dia 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Fator de correção  1,5 1,2 1 0,86 0,75 0,67 0,6 0,55 0,5

Tipo

FAD do sistema - 
Climas frios

FAD do sistema - 
Climas amenos 

FAD do sistema - 
Climas quentes 

l/s cfm l/s cfm l/s cfm

OSC 35 105 223 45 95 20 42

OSC 95 280 594 118 250 50 105

OSC 145 415 880 175 371 75 160

OSC 355 1035 2194 435 922 190 403

OSC 600 1800 3816 760 1611 330 700

OSC 825 2410 5110 1020 2162 440 933

OSC 1200 3450 7315 1455 3085 630 1336

OSC 2400 6895 14620 2910 6170 1260 2671

Tipo

Dimensões 
Peso

Ligações (BSP/NPT) 

A B C Entrada Saída

mm pol. mm pol. mm pol. kg lbs pol. pol.

OSC 35 470 18,5 165 6,5 745 29 4 9 1 x 1/2 1 x 1/2

OSC 95 680 27 255 10 940 37 13 29 2 x 1/2 1 x 1/2

OSC 145 680 27 255 10 940 37 15 33 2 x 1/2 1 x 1/2

OSC 355 750 30 546 21,5 1100 43 25 55 2 x 3/4 1 x 3/4

OSC 600 750 30 546 21,5 1330 41 26 57 2 x 3/4 1 x 3/4

OSC 825 945 37 650 26 1450 57 28 62 2 x 3/4 1 x 3/4

OSC 1200 945 37 695 27 1450 57 30 66 2 x 3/4 1 x 3/4

OSC 2400 945 37 1185 47 1450 57 60 132 2 x 3/4 1 x 1

FAD do sistema - Climas frios 15 l/s - 30 cfm 25 l/s - 50 cfm 30 l/s - 60 cfm

Intervalo recomendado para 
substituição do produto, em 
horas de funcionamento *

6000 4000 3000

FAD do sistema - Climas amenos 15 l/s - 30 cfm 25 l/s - 50 cfm

/Intervalo recomendado para 
substituição do produto, em 
horas de funcionamento *

6000 4000

FAD do sistema - Climas quentes 15 l/s - 30 cfm

/ /Intervalo recomendado para 
substituição do produto, em 
horas de funcionamento *

4000

* Todas as capacidades se baseiam num valor do óleo de saída de 15 mg/l.
** Condições climatéricas:
 Climas frios: temperatura ambiente 15 °C
  humidade relativa: 60%
 Climas amenos:  temperatura ambiente 25 °C
  humidade relativa: 60%
 Climas quentes: temperatura ambiente 35 °C
  humidade relativa: 70%
***  Para condensados à base de poliglicol, a capacidade de cada unidade deve 

ser reduzida para metade.

A capacidade baseia-se no funcionamento 
do compressor a 7 barg/100 psig durante 
12 horas por dia, com todos os condensados 
provenientes do compressor, reservatório de 
ar, �ltros e secador de arrefecimento a serem 
canalizados para o equipamento.

Para reduzir o custo do controlo de 
condensados, o separador OSCi água/óleo 
oferece uma solução única integrada nos 
compressores GA 37+-55, GA 55+-90 da 
Atlas Copco. Este separador remove e recolhe 
o óleo dos condensados e�cazmente purgando 
a água para uma descarga segura. O OSCi está 
disponível como opção ou kit de transformação.

O OSS permite o controlo de condensados 
com base na absorção para compressores 
de parafuso rotativo e pistão injetado a óleo 
abaixo dos 30 l/s (60 cfm). O separador de 
óleo/água utiliza um novo �ltro avançado para 
remover os vestígios de óleo de concentrações 
abaixo dos 15 ppm. Fácil de instalar, utilizar e 
substituir, o OSS é uma solução de tratamento 
de condensados económica para sistemas de 
ar de menor dimensão. 

Multiplicar a capacidade FAD do OSC pelo 
fator de correção adequado para regular para 
diferentes horas de funcionamento:

A capacidade baseia-se no funcionamento do 
compressor a 7 barg/100 psig durante 12 horas 
por dia, com todos os condensados provenientes 
do compressor, reservatório de ar e �ltros a 
serem canalizados para o equipamento.

Para uma passagem de óleo de saída de 
+10 mg/l em vez de 15 mg/l, multiplicar a 
capacidade da unidade por 2/3. Também podem 
ser atingidos os 5 mg/l. Contacte a Atlas Copco 
para obter a redução de potência exata.

O primeiro �ltro oleofílico utiliza a gravidade para 
adsorver o óleo. O segundo �ltro decompõe a emulsão 
estável e evita o crescimento de bactérias. O terceiro 
�ltro elimina o óleo remanescente antes da eliminação 
de condensados.

AS SUAS VANTAGENS:

• Água limpa – Após a separação, as 
concentrações de óleo na água são 
inferiores a 15 ppm.

•  Ecológico – Todos os materiais são 
100% recicláveis. 

•  Dimensão reduzida – Design compacto e 
leve, otimizado para pequenas instalações 
de compressores. 

• Excelente desempenho – Graças à utilização 
de meios de absorção avançados.

• Fácil instalação e substituição – Montagem 
em parede ou suporte de montagem incluído.

* Condições climatéricas:

 Climas frios: temperatura ambiente 15 °C
  humidade relativa: 60%
 Climas amenos:  temperatura ambiente 25 °C
  humidade relativa: 60%
 Climas quentes: temperatura ambiente 35 °C
  humidade relativa: 70%

Em climas muito quentes e húmidos, são gerados mais condensados durante a compressão. 
A presença de condensados adicionais reduz o tempo de contacto do OSS, deixando menos 
tempo para o equipamento absorver o óleo.

O OSS foi concebido para lubri�cantes de base mineral. Não deve ser utilizado com lubri�-
cantes à base de poliglicol sintético devido à sua maior solubilidade em água. 

O separador água/óleo OSS 
elimina condensados seguros 
sem praticamente nenhum teor 
de óleo residual nas condutas 
de esgotos.

INTERVALO RECOMENDADO PARA 
SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO

REMOVER O ÓLEO
TRATAMENTO DE CONDENSADOS

C

A
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C
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APOSTADOS NA PRODUTIVIDADE SUSTENTÁVEL
Cumprimos as nossas responsabilidades em relação aos nossos clientes, ao 
ambiente e às pessoas que nos rodeiam. 
O desempenho que apresentamos resiste à prova do tempo. A isto chamamos 
de Produtividade sustentável. 

2935 9838 46 © 2018, Atlas Copco Airpower NV, Belgium. Todos os direitos reservados. 
Os designs e especi�cações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio ou qualquer obrigação. 
Leia todas as instruções de segurança constantes do manual antes de utilizar o produto.
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