
Atlas Copco
Compressores de Parafuso Rotativo Lubrifi cado
Com Velocidade Variável

Economia extrema 

de energia

Sem tempo ocioso

Funcionamento

silencioso

Área de ocupação

reduzida

Economia extrema 

de energia

Sem tempo ocioso

Funcionamento

silencioso

Área de ocupação

reduzida

GA 7-15 VSD+ (7-15 kW/10-20 hp)



eficiente
 Redução média de 20% do Consumo de Energia Específica (SER) em comparação com os actuais 

modelos GA VSD. O VSD+ ecologicamente eficiente apresenta uma redução média de 50% do 
consumo de energia em comparação com os actuais modelos.

 Além das poupanças de energia, existe um aumento de até 12% do Débito de Ar Livre (FAD) em 
toda a gama.

 O eficiente motor do ventilador (ERP 2015) reduz o consumo de electricidade e os níveis de ruído.

 Eficiência mais elevada do motor (iPM), até 94,5%, superando os níveis de eficiência dos 
motores IE3.

inteliGente
 Design elegante e revolucionário.

 Funcionamento controlado por frequência de série (VSD+), secador integrado disponível.

 Menos componentes e muito poucas opções: lista impressionante de características de série.

 Design ecológico, utilização eficiente do material.

O novo compressor revolucionário da Atlas Copco

Com o seu inovador design vertical, o compressor GA 7-15 VSD+ da Atlas Copco revoluciona a indústria dos compressores. 

Oferece o Accionamento de Velocidade Variável de série, um motor compacto e uma área de ocupação reduzida devido ao 

seu design concebido internamente e à tecnologia iPM (Íman Permanente). O compressor GA 7-15 VSD+ reduz em média 50% 

do consumo de energia, mesmo nas condições de funcionamento mais difíceis. O compressor GA 7-15 VSD+ é o compressor 

de ar do futuro, concebido internamente pela Atlas Copco. Irá estabelecer um novo padrão durante muitos anos, colocando a 

Atlas Copco na posição de líder da indústria do ar comprimido.

fiáVel
 Manutenção reduzida: menos componentes, maior tempo operacional.

 Sem preocupações: o compressor GA 7-15 VSD+ foi testado exaustivamente no 
terreno ao longo de três anos.

 Tem por base uma combinação única de tecnologias comprovadas e componentes 
existentes, idealmente combinados pela experiência e pelos conhecimentos 
exclusivos da Atlas Copco.

O novo compressor revolucionário da Atlas Copco

Com o seu inovador design vertical, o compressor GA 7-15 VSD+ da Atlas Copco revoluciona a indústria dos compressores. 

Oferece o Acionamento Variável de Velocidade (VSD+ ) de série, um motor compacto e uma área de ocupação reduzida devido 

ao seu design e à tecnologia iPM (Motor Íman Permanente). O compressor GA 7-15 VSD+ reduz em média 50% do consumo 

de energia, mesmo nas condições de funcionamento mais severas. O compressor GA 7-15 VSD+ é o compressor de ar do 

futuro, que estabelecerá um novo padrão durante muitos anos, colocando a Atlas Copco na posição de líder da indústria do 

ar comprimido

EfIcIENTE
Redução média de 20% do Consumo de Energia Específi ca (SER) em comparação com os atuais 

modelos GA VSD. O VSD+ ecologicamente efi ciente apresenta uma redução média de 50% do 

consumo de energia em comparação com os atuais modelos GA carga/alívio.

Além da economia de energia, existe um aumento de até 12% do Free Air Delivery (FAD) em toda 

a linha.

O efi ciente motor do ventilador (ERP 2015) reduz o consumo de energia e os níveis de ruído.

Efi ciência mais elevada do motor (iPM), até 94,5%, superando os níveis de efi ciência dos 

motores IE3.

cONfIáVEl
Manutenção reduzida: menos componentes e maior tempo operacional.

Sem preocupações: o compressor GA 7-15 VSD+ foi testado exaustivamente no 

campo ao longo de três anos.

Tem por base uma combinação única de tecnologias comprovadas e componentes 

existentes, idealmente combinados pela experiência e pelos conhecimentos exclu-

sivos da Atlas Copco.

INTElIgENTE
Design elegante e revolucionário.

Funcionamento controlado por inversor de frequência de série (VSD+)

Secador integrado disponível.

Menos componentes e poucos opcionais: lista impressionante de características de série.

Design ecológico, utilização eficiente do material.



DESIgN VERTIcAl INOVADOR
A Atlas Copco alterou por completo a indústria 
do ar comprimido ao redesenhar a disposição 
convencional do típico compressor de ar. Em vez 
do habitual design horizontal que ocupa imenso 
espaço, o novo compressor GA 7-15 VSD+ apresenta 
uma disposição vertical com uma área de ocupação 
reduzida. Esta disposição permite ocupar menos 
espaço de trabalho, facilita o acesso para a 
manutenção, acelera o tempo de fabricação e reduz 
os custos totais de propriedade para todos os cli-
entes.

Pequeno compressor,
grandes ideias

cOMPAcTO
Área de ocupação extremamente reduzida 
(610 x 630 mm).

O design inteligente permite encostar o 
compressor GA 7-15 VSD+ a uma parede.

Robusto: o motor é arrefecido a óleo; o rotor 
do elemento compressor e o motor partilham o 
mesmo eixo.

Sistema de transmissão: ligação direta entre o 
elemento e o motor.

Nível de ruído extremamente baixo, com 
compartimentos separados para o sistema de 
transmissão e para o arrefecimento.



No interior do inovador compressor GA 7-15 VSD+

O compressor GA 7-15 VSD+ está equipado de funcionalidades inovadoras que aumentam a sua eficiência, minimizam o 

consumo de energia, diminuem os níveis de ruído e reduzem os custos de funcionamento. Além disso, o compressor cumpre, 

ou até excede, todas as normas aplicáveis atuais.

SISTEMA DE TRANSMISSÃO

Eficiência muito elevada: excede o motor IE3; 94,5%.

Design compacto e personalizado para um arrefecimento a óleo ideal.

Concebido internamente pela Atlas Copco.

IP66 vs. IP55.

Sem necessidade de fluxo de ar de arrefecimento.

Rolamento do motor lubrificado a óleo: sem necessidade de  
(re)aplicação de lubrificante.Tempo operacional aumentado.

Motor com Íman Permanente Interior (IPM)

1

Construído pela Atlas Copco.

Robusto e silencioso.

Elemento

2

Design vertical, menos peças.

Arrefecido a óleo, com retenção da pressão.

Sem engrenagens ou correias, sem vedação de eixo.

Compacto: redução de 60% da área de ocupação.

Acionamento direto
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VSD+ superior ao modelo atual.

Os componentes elétricos mantêm-se arrefecidos, o que melhora 
o tempo de vida útil dos mesmos.

Acionamento dedicado para motores com tecnologia iPM.

Dissipação do calor do inversor em um compartimento separado.

compartimento VSD+

9
Sem câmara de admissão.

Sem perdas de descarga.

Livre de manutenção.

Válvula VSD

8

Algoritmos inteligentes integrados 
reduzem a pressão do sistema e o 
consumo de energia.

Indicações de aviso, programação da 
manutenção e visualização online do 
estado.

Visor gráfi co dos parâmetros-chave (dia, 
semana, mês) e 32 defi nições de idioma.

controlador Elektronikon®

7

Incluída de série.

Remoção efi ciente de condensados sem 
perda de ar comprimido.

By-pass manual integrado para a 
remoção efi caz de condensados em 
caso de queda de energia.

Purga eletrônica de água
sem perdas

6

Válvula by-pass integrada 
com o fi ltro de óleo.

Manutenção fácil.

Separador/fi ltro de
óleo robusto

5
Com base nas tecnologias 
mais recentes.

Efi ciência em conformidade

com a norma ERP2015.

Baixos níveis de ruído.

Ventilador inovador
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A tecnologia Variable Speed Drive+ (VSD+) do GA da Atlas Copco acompanha o consumo de ar, ajustando automaticamente a 

velocidade do motor. Em combinação com o design inovador do motor iPM (Íman Permanente), o resultado é uma economia 

média de energia de 50% e uma redução média de 37% no custo do ciclo de vida de um compressor. O VSD+ funciona com 

motores de íman permanentes, concebidos internamente.

PORquê A TEcNOlOgIA DE AcIONAMENTO DE VElOcIDADE 
VARIáVEl+ DA ATlAS cOPcO?

Economia média de energia de 50% com uma extensa 
faixa de operação (20-100%).

Controlador integrado Elektronikon® Graphic controla 
a velocidade do motor e inversor de frequência de 
elevada eficiência.

Sem tempo de paralisação ou perdas por entrar em 
alívio durante o funcionamento.

Com o motor especial VSD+, o compressor pode  
partir ou parar sob pressão total do sistema sem que 
seja necessária entrar em alívio.

Elimina penalizações por picos de corrente durante a 
partida.

Minimiza os vazamentos no sistema devido a uma 
pressão menor no sistema.

Em conformidade com as diretivas EMC (2004/108/EG).

Em praticamente todas as centrais de ar comprimido, as necessidades de ar variam em função de diferentes fatores, tal 
como a hora do dia, a semana ou até o mês. Intensas medições e estudos de perfis de necessidades de ar comprimido 
indicam que muitos compressores apresentam variações significativas nas necessidades de ar.

Necessidade de ar Consumo de energia

TempoNecessidade de ar Consumo de energia
Carga e alívio a (velocidade fixa)

Necessidade de ar Consumo de energia

TempoNecessidade de ar Consumo de energia do GA VSD+

ECONOMIA MÉDIA DE ENERGIA



O ar comprimido não tratado contém humidade e aerossóis que aumentam o risco de corrosão e de fugas do sistema de ar 

comprimido. Isto pode danificar o sistema de ar e contaminar o produto final. Os custos de manutenção podem exceder 

largamente os custos com o tratamento do ar. Os nossos compressores proporcionam ar limpo e seco que aumenta a fiabilidade 

do seu sistema, evitando tempo de paralisação dispendioso e atrasos na produção, garantindo a qualidade dos seus produtos.

Excelência em qualidade de ar integrada

Evite o risco de corrosão e fugas do sistema e garanta a eliminação segura 

e eficaz de condensados não tratados, tudo em conformidade com as 

normas ISO 14001. 

poUpe dinheiro e o ambiente 

contribUidores para a poUpança da enerGia

poUpança média de enerGia de 50% 
com os secadores inteGrados 
recentemente concebidos
1. Ponto de orvalho sob pressão de 3 °C (100% de humidade relativa a 20 °C).

2. Saver Cycle Control exclusivo, com sensor da temperatura ambiente e baseado na carga do 

secador e na humidade relativa do ar comprimido, poupando energia em carga parcial.

3. Tecnologia de permutação de calor de fluxo cruzado com baixa queda de pressão. 

4. Sem qualquer desperdício de ar comprimido devido à purga de condensados sem perdas. 

5. Custos de funcionamento reduzidos.

6. Características ecológicas; destruição zero da camada de ozono.

7. O potencial de aquecimento global foi significativamente reduzido, em média 50%, 

reduzindo a quantidade de refrigerante no novo secador.

sistema saver 
cycle control

queda de 
pressão reduzida

refrigerante r134a 
de elevada 
eficiência energética purga de condensados 

sem perdas do 
permutador de calor

O ar comprimido não tratado contém umidade e aerossóis que aumentam o risco de corrosão e de vazamentos do sistema de ar 

comprimido. Isto pode danifi car o sistema de ar e contaminar o produto fi nal. Os custos de manutenção podem exceder 

largamente os custos com o tratamento do ar. Os nossos compressores proporcionam ar limpo e seco que aumenta a confi abilidade 

do seu sistema, evitando tempo de paralisação dispendioso e atrasos na produção, garantindo a qualidade dos seus produtos.

POuPE DINHEIRO E O AMBIENTE
Evite o risco de corrosão e vazamentos e garanta a eliminação segura 

e efi caz de condensados não tratados, tudo em conformidade com as 

normas ISO 14001.

cONTRIBuIDORES PARA A EcONOMIA DA ENERgIA

Excelência em qualidade de ar integrada

queda de
pressão reduzida

Refrigerante R134a
de elevada
efi ciência energética

Sistema Saver
cycle control

Purga de condensados
sem perda

EcONOMIA MÉDIA DE ENERgIA DE 50%
cOM OS NOVOS SEcADORES INTEgRADOS

1. Ponto de orvalho sob pressão de 3 °C.
2. Saver Cycle Control exclusivo, com sensor da temperatura ambiente e baseado na carga do
secador e na umidade relativa do ar comprimido, poupando energia em carga parcial.
3. Tecnologia de permutação de calor de fl uxo cruzado com baixa queda de pressão.
4. Sem qualquer desperdício de ar comprimido devido à purga de condensados sem perdas.
5. Custos de funcionamento reduzidos.
6. Características ecológicas; destruição zero da camada de ozônio.
7. O potencial de aquecimento global foi signifi cativamente reduzido, em média 50%,
reduzindo a quantidade de refrigerante no novo secador.



Especificações técnicas

DIAgRAMA DE fluxO gA VSD+ ff

filtro de admissão

Válvula VSD

Elemento do parafuso

iPM

Separador de ar/óleo

Válvula by-pass termostática

filtro de óleo

Válvula de segurança

Elemento separador de óleo

Válvula de pressão mínima

Válvula solenóide

Respirador de ar

Ventilador

Respirador  de óleo

Purga eletrônica
(* montada no resfriador de ar

nos modelos sem secador)

Secador 

Ar de admissão

Mistura de ar/óleo

Óleo

Ar comprimido úmido

condensados

Ar comprimido seco

* Desempenho da unidade medido em conformidade com a norma ISO 1217 ed. 
4 2009, anexo E, última edição.
** Nível médio de ruído medido à distância de 1 m em conformidade com a 
norma ISO 2151: 2004 utilizando a ISO 9614/2 (método de intensidade sonora); 
tolerância de 3 dB(A).

Condições de referência:
- Pressão absoluta de entrada: 1 bar (14,5 psi).
- Temperatura do ar de admissão, 20 °C, 68 °F.

O FAD é medido com as seguintes pressões efetivas de trabalho:
- 5,5 bar(e)
- 7 bar(e)
- 9,5 bar(e)
- 12,5 bar(e)
Pressão de trabalho máxima:
- 13 bar(e) (188 psig)

630 mm 630 mm
610 mm

1420 mm 1420 mm

985 mm

Standard Full-Feature
(com secador)

TIPO de  
cOmPressOr

Pressão de trabalho máx. 
WorkPlace

capacidade FAd * mín.-máx.
Potência do motor 

instalado
Nível de 
ruído**

Peso WorkPlace

Pack Full-Feature

bar(e) psig l/s m³/h cfm kW hp dB(A) kg kg

GA 7 VSD+

5,5 80 7,1-21,8 25,5-78,5 15,0-46,2 7,5 10 62 193 277

7 102 7,0-21,6 25,2-77,8 14,8-45,7 7,5 10 62 193 277

9,5 138 6,7-17,9 24,1-64,4 14,2-37,9 7,5 10 62 193 277

12,5 181 7,2-14,1 25,9-50,7 15,2-29,8 7,5 10 62 193 277

GA 11 VSD+

5,5 80 7,2-32,4 25,9-116,6 15,2-68,6 11 15 63 196 280

7 102 7,1-32,0 25,5-115,2 15,0-67,8 11 15 63 196 280

9,5 138 6,9-26,8 24,8-96,5 14,6-56,8 11 15 63 196 280

12,5 181 7,5-23,1 27,0-115,6 15,9-48,9 11 15 63 196 280

GA 15 VSD+

5,5 80 7,1-41,2 25,5-148,3 15,0-87,3 15 20 64 199 288

7 102 7,0-40,8 25,2-146,9 14,8-86,4 15 20 64 199 288

9,5 138 6,7-34,6 24,1-124,5 14,2-73,3 15 20 64 199 288

12,5 181 7,1-27,2 25,5-97,9 15,0-57,6 15 20 64 199 288
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uM PASSO A fRENTE NA MONITORIzAçÃO
E cONTROlE.

VSD+ para uma economia média de energia de 50%*

A maior parte dos processos de produção origina  

necessidades variáveis que, por sua vez, podem dar 

origem a desperdícios de energia nos períodos de baixa 

utilização. Através do Elektronikon®, pode criar, man-

ual ou automaticamente, duas bandas de pressão do  

sistema diferentes, para otimizar a utilização de energia 

e reduzir os custos.

Programação dupla da pressão

O relógio integrado permite a definição de  

temporizadores para prestar apoio a qualquer  

esquema de trabalho – por dia, por semana, ou  

completamente personalizável para se adequar à sua 

situação e necessidades específicas.

Temporizador semanal

A tecnologia Saver Cycle do ventilador reduz o consu-

mo de energia ao desligar o ventilador nas aplicações 

de pouca carga. Com um sensor de temperatura ambi-

ente para monitorizar a supressão necessária do ponto 

de orvalho, o Elektronikon® arranca e para o secador, 

minimizando a utilização de energia.

Tecnologia Saver cycle integrada

* Com base em medições efetuadas por uma agência de auditoria energética independente.

Energia Investimento Manutenção

gA 11 gA 11 VSD+
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Motivados pela inovação

Com mais de 140 anos de inovação e experiência, a Atlas Copco fornece 
produtos e serviços que ajudam a maximizar a efi ciência e a produtividade 
da sua empresa. Como líderes na indústria, estamos empenhados em 
oferecer ar de elevada qualidade com o custo de propriedade mais baixo 
possível. Através de uma inovação contínua, esforçamo-nos por proteger 
a sua rentabilidade e proporcionar-lhe tranquilidade.

crescemos com a interação

Como parte da relação de longa duração que temos com os nossos 
clientes, adquirimos um vasto conhecimento sobre uma grande 
diversidade de processos, necessidades e objetivos. Isto dá-nos a 
fl exibilidade para adaptar e produzir com efi ciência soluções de ar 
comprimido personalizadas que satisfazem e excedem as suas 
expectativas.

um parceiro comercial empenhado

Com presença em mais de 170 países, proporcionamos um serviço de 
elevada qualidade aos nossos clientes, a qualquer altura e em qualquer 
local. Os nossos técnicos altamente especializados estão disponíveis 
24 horas por dia, 7 dias por semana, e contam com o suporte de uma 
organização de logística efi ciente, que garante o envio rápido de peças 
sobresselentes genuínas sempre que necessário. Estamos empenhados 
em fornecer o melhor possível em conhecimentos e tecnologia, para ajudar 
a sua empresa a produzir, crescer e triunfar. Com a Atlas Copco, pode 
estar certo de que a otimização da sua produtividade é a nossa primeira 
preocupação!
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Atlas copco Brasil Ltda. - compressor Technique
Al. Araguaia, 2700 - Tamboré - Barueri - SP - CEP 06455-000

Tel: (11) 3478-8700 - Fax: (11) 4195-7090
www.atlascopco.com.br


