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SCROLLTECH ZERO

OIL FREE AIR

COMPRESSORES SCROLL ISENTOS DE ÓLEO

PRIMEIRO FABRICANTE
DE COMPRESSORES DO
MUNDO CERTIFICADO
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A linha de produção da Madero
conta exclusivamente com
dois compressores SrollThech da
Metalplan, adquiridos na implantção
e na expansão da fábrica.
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COMPRESSORES
ISENTOS DE ÓLEO
Os compressores ScrollTech Zero Oil Free
são compactos, extremamente silenciosos
(45 a 50 dBA) e não possuem óleo em nenhum

SCROLL

de seus componentes, representando total

compressor

OIL FREE AIR

segurança em relação à contaminação,
principalmente quando associados a um
módulo ModuCarb CLASSE ZERO*,

* veja catálogo específico.

IL
FREE

SCROLLTECH ZERO

dotado de sensores de óleo, para prevenir
o contágio do sistema com vapores

ISO
CLASSE
ZERO

de óleo provenientes do ar ambiente.

APLICAÇÕES
• Clínicas médicas e odontológicas
• Hospitais
• Laboratórios de pesquisa
• Indústria de alimentos e bebidas

frequency

inverter

• Finalidades críticas

ISO

22000

A ISO 22000 é a norma específica para alimentos e bebidas, aplicada em
toda a cadeia desta indústria.
A certificação ISO 22000 garante ao consumidor a perfeita qualidade do
produto final, de acordo com padrões internacionais de segurança e
confiabilidade.

SCROLL
compressor
Os compressores ScrollTech Zero Oil Free
são indicados para sofisticados
processos industriais, laboratórios,
clínicas médicas e odontológicas, bem
como à respiração humana e suprimento
de ar comprimido terapêutico, mediante
tratamento específico, conforme RDC 50
ANVISA.
A tecnologia scroll em sistemas de
compressão de ar e gases é relativamente
recente, mas vem conquistando um
espaço cada vez maior na preferência dos
usuários, devido á sua confiabilidade,
eficiência e durabilidade, principalmente
quando comparada aos obsoletos
compressores de pistão isentos de óleo.

A câmara de compressão scroll é composta por
um helicoide fixo e um helicoide orbital, cujo
movimento excêntrico reduz progressivamente
o volume do ar, até que se atinja a pressão
desejada.
Esta operação é contínua, suave,
extremamente silenciosa e livre de vibração.

compressor

scroll

compressor
de pistão

20%
mais
eficiente

O condensado dos compressores ScrollTech Zero
Oil Free é limpo e não contém óleo, podendo ser
descartado livremente no meio ambiente.
O condensado de compressores lubrificados exige
tratamento adequado, para não contaminar o solo.
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MASTERCONTROL
O MASTERCONTROL controla e monitora as principais
funções do compressor ScrollTech Zero Oil Free, para
garantir o máximo em confiabilidade e eficiência
energética.
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DUAL CONTROL
Quando há consumo de ar, a função Dual Control opera
o compressor no sistema carga/alívio. Quando cessa o
consumo de ar comprimido, o Dual Control desliga
automaticamente o compressor, desde que atingido um
tempo mínimo pré-definido. Este recurso economiza
energia e prolonga a vida do compressor.

INTERFACE HOMEM/MÁQUINA

CONFIGURAÇÕES DE OTIMIZAÇÃO ENERGÉTICA
• Ajuste das pressões de Carga/Alívio
• Ajuste do set point das pressões
• Ajuste automático da vazão em função do set point
• Alternância do modo stand by para modo contínuo
• Operação escalonada com mais de um compressor
• Temporização para alarme de baixa pressão, em caso
de grandes vazamentos na rede de ar comprimido
AVISO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA
Mensagens de texto baseadas em contagem
regressiva de tempo indicam o momento correto
para a substituição de partes e peças, limpeza de
componentes e revisão geral do compressor.

TOUCHCONTROL
Visualização permanente das
principais funções do compressor:
• Desligado/Partindo/Parado
• Carga/Alívio - Stand by
• Temperatura de admissão do ar
• Temperatura de descarga do ar comprimido
• Pressão de descarga do ar comprimido
• Vazão de ar comprimido*
• Histórico de manutenção e falhas
• Alarme audiovisual de manutenção e falhas
• Horímetro Carga/Alívio
• Rotação do motor
• Pressões e temperaturas em formato gráfico

TELEMETRIA INTEGRAL (OPCIONAL)

DIAGNÓSTICO GERAL
• Histórico dos últimos 50 registros de falhas e alertas
• Sobrecorrente dos motores
• Alta pressão do ar comprimido
• Falhas de sensores
• Temporização otimizada de partida do motor principal
• Falhas gerais (via bornes)
FUNÇÕES ESPECIAIS
• Calibração de temperaturas e pressões
• Temporização otimizada de partida dos motores
• Partida/Parada remotas - Carga/Alívio remotos
• Comunicação 100% via modbus
• Conversão de unidades (°C/°F) - (bar/psi)
• Idiomas: Português/Inglês

* verificar disponibilidade
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DADOS TÉCNICOS
Potência

Vazão efetiva

Dimensões (mm)

Peso

Modelo
pcm

m³/h

comprimento

altura

largura

(kg)

PPS-05 Zero

5

15,5

26,4

580

875

860

135

PPS-10 Zero

10

31,0

52,7

580

1260

1130

271

PPS-15 Zero

15

46,5

79,1

580

1755

1130

406

PPS-20 Zero

20

62,0

105,4

580

2015

1130

542

PPS-25 Zero

25

77,5

131,8

1020

1755

1415

678

PPS-30 Zero

30

93

158,1

1020

1755

1415

813

PPS-35 Zero

35

108,5

184,5

1020

1765

1415

949

PPS-40 Zero

40

124

210,8

1020

1765

1415

1084

PPS-45 Zero

45

139,5

237,2

1020

2145

1415

1220

PPS-50 Zero

50

155

263,5

1020

2145

1415

1355

altura

hp

Pressões efetivas de operação: 8 e 10,5 bar(e) / 116 e 150 psig

Vazões referidas à pressão de 7 bar(e) / 100 psig

Inversor de frequência opcional

Consulte sobre as características técnicas e disponibilidade de modelos da versão TotalPack, com secador e filtros integrados
Disponível em
60 Hz /3 /220, 380, 440 V
50 Hz/ 3 /380 V

largura

comprimento

GRANDE
ESTOQUE
DE PEÇAS

AIRCARE
96% DOS CLIENTES
PLENAMENTE SATISFEITOS

Em Pesquisa Anual auditada pela ISO 9001,
atingimos 96% de satisfação dos clientes
atendidos pela Assistência Técnica.

EFICIÊNCIA MÁXIMA
NO PÓS-VENDA
TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS

Serviço Autorizado Metalplan

70

OFICINAS

CREDENCIADAS

Tal êxito se deve a mais de 70 oﬁcinas
autorizadas e 200 técnicos credenciados
em todo o Brasil, apoiados por um exclusivo
convênio com o SENAI para a formação de
mecânicos, fazendo do nosso Pós-Venda o
mais elogiado do mercado.

CONVÊNIO SENAI-METALPLAN

FORMAÇÃO DE MECÂNICOS

Fachada típica

55 11 4448-6900

PRIMEIRO FABRICANTE
DE COMPRESSORES DO
MUNDO CERTIFICADO

COMPRESSORES
Serviço Autorizado Metalplan

RESPIRAÇÃO

FILTROS

PURGADORES

AUTOMÁTICOS

TRATAMENTO

NITROGÊNIO

GERADORES

SECADORES
MAIS DE 70 OFICINAS
CREDENCIADAS
EM TODO O BRASIL

ADSORÇÃO

GERADORES

CLASSE ZERO

SAFETY MODULE

COALESCENTES
& ADSORVEDORES

CONDENSADO

OXIGÊNIO

TUBOS &
CONEXÕES

RISCO ZERO

ISO 50001

COMPRESSORES

SECADORES

SECADORES

HUMANA

BOOSTERS

ABSORÇÃO

ALUMÍNIO

metalplan@metalplan.com.br

ISO 9001

REFRIGERAÇÃO

CLASSE ZERO

www.metalplan.com.br

LUBRIFICADO
& OIL FREE

MÓDULO

Líder absoluta em compressores de parafuso até 25 hp no país,
a Metalplan é o primeiro fabricante* do mundo e a primeira
empresa brasileira 100% certificada ISO 50001 – Gestão de
Energia, demonstrando seu total compromisso com a eficiência
energética, base para o desenvolvimento sustentável e para a
competitividade das empresas.
Fundada em 1986, possui área fabril de 5 mil m², onde
desenvolve equipamentos com alto índice de nacionalização e
verticalização, exportando para mais de 25 países.

OIL FREE

CHILLERS

*no segmento de ar comprimido, gases e refrigeração industrial

A METALPLAN É A PRIMEIRA
EM EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

PARAFUSO

