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Conte com desempenho.
A história da AERZEN é a história da tecnologia de
compressores. Em 1868, fabricámos o primeiro sobrepressor
de êmbolo rotativo da Europa; em 1911, o primeiro turbo; em
1943, o primeiro compressor de parafuso; e, em 2010, o primeiro
compressor de êmbolo rotativo do mundo. E atualmente?
Atualmente, o nosso ofício consiste em desenvolver estas
máquinas de modo que sejam tão eficientes quanto possível
e adaptá-las às centenas de aplicações que os nossos clientes
nos exigem.
O que continua na mesma? Ainda hoje em dia, na nossa
quarta geração, mantemos o nosso caráter enquanto empresa
familiar de média dimensão. É isso que inspira a nossa inovação
e motivação para desenvolver produtos que permitem aos
nossos clientes anteciparem-se no mercado mundial. Conte
com tudo. Conte com desempenho!
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AERZEN clássica.
O que caracteriza as tecnologias de ponta hoje em dia? Será
o elevado desempenho e serviço em todo o mundo? Sim,
naturalmente. Eficiência energética? Hoje em dia, também
naturalmente. Na AERZEN, gostamos de pensar que há sempre
mais. Uma maior criatividade, por exemplo, demonstrada
pelas nossas inúmeras patentes concedidas a nível nacional e
internacional.
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Na AERZEN, esta criatividade também se manifesta nos
aspetos menos vistosos das nossas máquinas: na sua
construção altamente compacta; no seu design plug &
play simples; no seu conceito operacional de utilização
excecionalmente intuitiva. Uma vez mais, poderá tomar como
exemplo os intervalos extraordinariamente longos durante
os quais as nossas máquinas funcionam entre mudanças de
óleo e trabalhos de manutenção – colocando a ênfase, neste
caso, na qualidade. Fiabilidade incondicional, uma vida útil
extremamente longa e eficiência energética profundamente
inovadora – AERZEN clássica.
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SOBREPRESSORES DE ÊMBOLO
ROTATIVO. SISTEMAS
RESISTENTES QUE PERCORREM
LONGAS DISTÂNCIAS.
A AERZEN fabricou o primeiro sobrepressor de êmbolo rotativo da Europa. Foi em 1868.
Hoje em dia, estes blocos e conjuntos estão entre os compressores mais bem-sucedidos de
todos os tempos. Fabricamos produtos de série avançados para variadíssimas aplicações,
utilizados em todos os setores da indústria. As nossas máquinas garantem um elevado
desempenho, são económicas e resistentes.
Experimentadas, testadas e mais inovadoras do que nunca.
O design tipo Roots criou as bases para o desenvolvimento dos
sobrepressores de êmbolo rotativo da AERZEN, algo positivo
que fizemos: Mesmo agora, 150 anos depois, continua a ser
um dos nossos planos de maior sucesso. Atualmente, os
sobrepressores de êmbolo rotativo de veio duplo da AERZEN
para transporte isento de óleo demonstram mais inovação
do que nunca. Os diversos desenvolvimentos ao nível da
construção garantem as melhores classificações em termos
de eficiência. A tecnologia patenteada da AERZEN, como
a redução integrada da pulsação, garante baixas emissões
de ruídos e de vibrações. Os sobrepressores AERZEN
são também conhecidos pela sua simplicidade de serviço e
redução a longo prazo dos custos do ciclo de vida. A lista de
inovações continua. Mas, o que é mais importante em termos
práticos no dia-a-dia? A qualidade duradoura dos nossos
sobrepressores. É o que a marca AERZEN representa.
Quando a fiabilidade é importante.
A AERZEN disponibiliza, muito possivelmente, a mais ampla
gama de produtos no setor da tecnologia de compressão que
encontrará. As nossas máquinas altamente desenvolvidas
estão disponíveis numa vasta gama de designs, tamanhos
e modelos especiais; foram concebidas para transportar ar,
oxigénio, gases neutros, agressivos ou tóxicos; para fluxo
vertical ou horizontal; com modos de subpressão, pressão ou
vácuo. Podem ser utilizadas em qualquer lugar do mundo em
que seja necessário transportar e comprimir gás e em que a
disponibilidade, a eficiência energética e o fornecimento isento
de óleo sejam fatores decisivos.

Os sobrepressores de êmbolo rotativo AERZEN são produtos de série avançados. São fabricados
com base na tecnologia especializada moderna acionada por CNC e foram concebidos para
conseguir tolerâncias mínimas entre componentes, bem como níveis excecionais de eficiência.
Para uma precisão máxima. Fabricado pela AERZEN.

4

5

SOBREPRESSORES DE ÊMBOLO ROTATIVO PRESSÃO/SUBPRESSÃO
Os sobrepressores de êmbolo rotativo são sobretudo aplicados no transporte pneumático de
mercadorias a granel e no tratamento de águas residuais. A AERZEN disponibiliza soluções ágeis neste
setor, oferecendo sobrepressores de elevado desempenho nas classes padrão, compacta e especial,
adaptadas às mais diversas aplicações e requisitos individuais do cliente. Sempre a melhor escolha.
Simultaneamente potentes e económicos.

Agregado Delta Blower G5
Agregado de sobrepressor de 3 êmbolos com acionamento por
correia, com um silenciador sem meios de absorção e classificação
isenta de óleo de classe 0. Níveis extremamente baixos de
pressão sonora, instalação lado a lado e facilmente adaptável de
modo a cumprir as diversas especificações do cliente.
• Caudal: 30 a 15 000 m³/h
• Subpressão: -500 mbar pressão: 1 000 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros

Bloco de sobrepressor GM 3S ... 1080 L
Bloco de sobrepressor robusto de 3 êmbolos para a engenharia
industrial. Adequado para uma grande variedade de aplicações.
Concebido para ser acionado por correia. Níveis reduzidos de
pulsação e de ruído na tubagem. 22 tamanhos padrão.

• Caudal: 30 a 65 000 m³/h
• Subpressão: -500 mbar pressão: 1 000 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros, tóxicos, inflamáveis,
explosivos, corrosivos ou mistos
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Agregado Delta Blower G5plus
Conjunto compacto e eficiente em termos energéticos. O
Delta Blower G5 inclui um silenciador do filtro de aspiração
otimizado e suporte base para uma menor perda de pressão.
Conceito de refrigeração que economiza recursos. Disponível
em 2 tamanhos.
• Caudal: 440 a 3 600 m³/h
• Subpressão: -500 mbar pressão: 1 000 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros

Bloco de sobrepressor de pressão GM 13.5..13.f7-1 para veículo
de mercadorias a granel
Bloco de sobrepressor de 2 e 3 êmbolos para instalação em
petroleiros e camiões-cisterna com diferenças de pressão
alargadas de até 1,2 bar. É possível o transporte em duas direções
utilizando fluxo horizontal ou vertical. Tecnologia comprovada,
isenta de óleo.

• Caudal: 600 a 2 250 m³/h
• Pressão: 1 200 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros

Agregado Alpha Blower
Agregado de sobrepressor de 2/3 êmbolos com acionamento
direto ou por correia no sistema modular. 104 variantes do
modelo. Baixa pulsação e nível de ruído reduzido na tubagem.
Sistema de óleo totalmente integrado no bloco. Medidas de
redução do som integradas.
• Caudal: 9 600 a 77 000 m³/h
• Subpressão: -800 mbar (g) pressão: 1 000 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros

Bloco Alpha Blower
104 variantes do modelo com baixa pulsação, nível de ruído
reduzido na tubagem, medidas de redução do som integradas
e sistema de óleo totalmente integrado no bloco. Agregado de
sobrepressor de 2/3 êmbolos com acionamento direto ou por
correia no sistema modular.
• Caudal: 9 600 a 77 000 m³/h
• Subpressão: -800 mbar (g) pressão: 1 000 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros

Bloco de subpressão com refrigeração por pré-entrada
GMa/b/c... m
Tecnologia comprovada de sobrepressor com 3 êmbolos para
engenharia industrial para transporte forçado em subpressões
até 80% de vácuo. Isento de óleo e extremamente robusto.
Versão com acionamento por correia ou direto. Ideal para
veículos cisterna e silo.
• Caudal: 60 a 50 000 m³/h
• Subpressão: -800 mbar
• Meio: ar e gases neutros
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BOMBAS DE VÁCUO (SOBREPRESSORES)

SOBREPRESSORES DO GÁS DE PROCESSO

A AERZEN disponibiliza diversas soluções adaptadas aos requisitos específicos da tecnologia de vácuo

Os sobrepressores do gás de processo AERZEN são máquinas de elevado desempenho desenvolvidas

industrial e vácuo elevado: série especial de sobrepressores com motor hermeticamente selado (tipo

para o transporte isento de óleo e a compressão de gases industriais, os quais podem ser tóxicos,

HM) ou motores IE-3 energeticamente eficientes (tipo HV). Estanques ao vácuo e com refrigeração de

inflamáveis e agressivos. Disponíveis numa grande variedade de materiais e vedações da câmara de

ar. Disponíveis numa vasta gama de modelos para o transporte de gases neutros ou agressivos, com ou

transporte.

sem pré-entrada. Adequados para uma vasta gama de aplicações, desde o revestimento de película e
vidro até à extração de hidrogénio para utilização em condições de sala limpa.

Bloco de vácuo elevado GM ... HM
Sobrepressor em vácuo com motor hermeticamente selado
para a engenharia industrial, também adequado para utilização
em condições de sala limpa. Com 10 tamanhos, é a maior série
disponível com o delta p mais elevado na indústria do vácuo.

Bloco de vácuo fino GMa/GMb/GMc ... HV
Bloco estanque ao vácuo para a engenharia industrial com
certificação ATEX para a zona 0. Direção do fluxo variável, em
ambas as direções: vertical ou horizontal. Possibilidade de
delta p máximo de 200 mbar. Com 19 classes de desempenho
diferentes disponíveis, constitui a maior série no mercado.

Bloco de sobrepressor de pressão GR
Bloco de sobrepressor versátil (um e dois blocos) para a
engenharia industrial para o transporte vertical e isento de óleo.
Acionamento direto, com caixa de engrenagens ou acionamento
por correia. Disponível como opção com injeção de líquido para
a purificação ou refrigeração do gás, bem como com materiais
e modificações especiais. 12 tamanhos disponíveis para
praticamente qualquer gás industrial ou misto. Possibilidade de
delta p máximo de 1 500 mbar.

• Caudal: 406 a 15 570 m³/h
• Pressão: 10-5 mbar abs. a 200 mbar abs.
• Meio: ar, oxigénio e gases neutros, tóxicos, inflamáveis,
explosivos, corrosivos ou mistos

• Caudal: 180 a 97 000 m³/h
• Pressão: 10-3 mbar abs. a 200 mbar abs.
• Meio: ar, oxigénio e gases neutros, tóxicos, inflamáveis,
explosivos, corrosivos ou mistos

• Caudal: 100 a 50 000 m³/h
• Pressão nominal do corpo: PN 6
• Meio: ar, oxigénio e gases neutros, tóxicos, inflamáveis,
explosivos, corrosivos ou mistos

Bloco de vácuo baixo com pré-entrada GMa/GMb/GMc ...
mHV
Bloco de sobrepressor estanque ao vácuo para a engenharia
industrial. Relação de pressão elevada graças à refrigeração
de pré-entrada. Com 11 classes de desempenho diferentes
disponíveis, constitui a mais vasta série no mercado.
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• Caudal: 250 a 61 000 m³/h
• Pressão: 10 mbar abs. a 300 mbar abs.
• Meio: ar, oxigénio e gases neutros, tóxicos, inflamáveis,
explosivos, corrosivos ou mistos

Bloco de pressão para sobrepressor de alta pressão GM ... dz
Bloco de sobrepressor com acionamento direto (um ou dois
blocos) para o transporte isento de óleo. Sistema de lubrificação
de recirculação separado. Disponível em aço inoxidável ou como
booster de acetileno especial de acordo com a norma TRAC.
Possibilidade de delta p máximo de 2 000 mbar.

Bloco de sobrepressor de pressão GQ
Bloco de sobrepressor com acionamento direto (um e dois
blocos) para a engenharia industrial para o transporte de gases
de refrigeração e de processo. A direção do fluxo é horizontal.
Sistema de lubrificação a óleo de recirculação. Adequado para
a injeção contínua de água para refrigeração e purificação.
Disponível em 6 tamanhos para gamas de pressão de até PN 6.
Possibilidade de delta p máximo de 1 500 mbar.

• Caudal: 15 000 a 100 000 m³/h
• Pressão nominal do corpo: PN 2,5
• Meio: gases de processo, de refrigeração e de vedação

• Caudal: 60 a 6 000 m³/h
• Pressão nominal do corpo: PN 25
• Meio: ar e gases neutros
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SOBREPRESSORES DE BIOGÁS
Especialmente concebidos para utilização com biogás, os sobrepressores de biogás AERZEN
da série GM garantem máximo desempenho e eficiência. Disponíveis numa variedade
de diferentes tamanhos. Além disso, funcionam em estrita conformidade com a diretiva
2014/34/UE da ATEX, a norma para compressores e bombas de vácuo (EN 1012-3) e o
regulamento DVGW, podendo ser utilizados em zonas I e II de proteção contra explosões.

Agregado de biogás GM 3S ... 50L Delta Blower
Conjunto compacto de 3 êmbolos com acionamento por correia.
Agregado e bloco de sobrepressor disponíveis em materiais
especiais e com inúmeras modificações possíveis. Com
certificação ATEX. Uma vasta gama de acessórios disponíveis,
como reguladores de extravasamento e equipamentos de
isolamento.

• Caudal: 30 a 2 700 m³/h
• Pressão: 1 000 mbar (g)
• Meio: gás de aterro, biogás, gás natural, gás de cidade

O biogás ajuda consideravelmente a obter reduções de CO2 a nível nacional e internacional. A
AERZEN disponibiliza soluções para várias aplicações neste setor.
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TURBOS AERZEN.
ENERGIA COMPACTA EM TANQUES
DE AERAÇÃO.
Turbos AERZEN. Ao longo dos anos, aperfeiçoámos a excelência técnica dos nossos conjuntos,
adquirindo uma competência que define a norma mundial no processo. Isto reflete-se numa maior
eficiência energética, em menores custos do ciclo de vida e em componentes principais especialmente
desenvolvidos. Trata-se de uma competência presente em todos os detalhes das máquinas de fluxo
contínuo da AERZEN.

Aerzen Turbo TB G5plus
Agregado de turbo altamente compacto para caudais baixos
e médios. Necessidade de manutenção e emissão de ruídos
mínimas, sem vibrações e máxima eficiência energética.
Instalação muito simples; solução plug & play com todos os
componentes integrados.
• Caudal: 360 a 8 400 m³/h
• Pressão: 1 000 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros

Aerzen Turbo AT G5
Agregado de turbo altamente compacto para caudais médios
e elevados. Necessidade de manutenção e emissão de ruídos
mínimas, sem vibrações e máxima eficiência energética.
Instalação muito simples; solução plug & play com todos os
componentes integrados.
• Caudal: 3 000 a 16 200 m³/h
• Pressão: 1 000 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros

O rotor turbo AERZEN. Individualmente concebido para todas as classes de desempenho – eficiência inigualável.

Levantar ondas.
Turbos AERZEN: desenvolvidos para dar resposta aos elevados
caudais de aspiração, mas de velocidade controlada, 100%
isentos de óleo e concebidos para serem utilizados nas mais
exigentes áreas de tratamento de águas residuais industriais e
municipais e em muitas outras áreas de aplicação. Trabalhámos
incansavelmente para desenvolver esta tecnologia desde 1911,
sendo que cada geração de unidades representa um avanço em
termos de inovação. A nossa série mais recente combina um
excelente balanço energético com um conjunto de detalhes
únicos. A conceção em aço inoxidável dos rotores, os motores
de ímanes permanentes com uma só caixa de ar, as medições
reais de fluxo de ar – todos estes são conceitos que levantaram
ondas no mundo dos compressores.
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Não muito diferente do Performance3 da AERZEN; um
sistema composto, constituído pelo Turbo Aerzen, o
sobrepressor de êmbolo rotativo Delta Blower e o compressor
de êmbolo rotativo Delta Hybrid, que é, provavelmente, o
maior portefólio de soluções ao nível do desempenho para
as exigências variáveis de estações de tratamento biológico
de águas residuais no mercado hoje em dia: Referimo-nos
ao sistema composto que compreende o Turbo Aerzen, o
sobrepressor de êmbolo rotativo Delta Blower e o compressor
de êmbolo rotativo Delta Hybrid. Esta combinação de
tecnologias garante um desempenho singular. Com
máximas poupanças energéticas e os melhores intervalos
de controlo, é possível conseguir o retorno do investimento
em apenas 2 anos, dependendo das condições da instalação.
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COMPRESSORES DE PARAFUSO.
ASES VERSÁTEIS.
Versatilidade incomparável. Estas duas palavras descrevem resumidamente o que torna os
compressores de parafuso AERZEN tão especiais: a maior gama de modelos, o mais elevado
número de modificações possíveis e a mais vasta gama de acessórios. Mas estas séries e blocos
têm muito mais a seu favor, nada menos que a garantia de um líder de mercado a nível global,
que tem trabalhado continuamente na reformulação, otimização e aperfeiçoamento dos seus
compressores, desde 1943.
Potencial de libertação.
Os compressores de parafuso são máquinas de veio duplo que
funcionam de acordo com o princípio de êmbolo rotativo com
compressão interna e são denominados de “transportadores
compulsivos”. Os compressores de parafuso AERZEN não
são exceção. No entanto, o que torna os compressores de
parafuso AERZEN únicos é que a sua fiabilidade, facilidade
de manutenção, simplicidade de utilização, flexibilidade
e eficiência energética foram elevadas a uma questão de
princípio. O resultado é um conjunto de características de
design únicas. Vejamos, por exemplo, os coeficientes de
eficiência, tais como o perfil AERZEN 3+4 VML e o perfil 4+6
VM. Comparativamente aos compressores padrão, garantem
uma considerável poupança de energia. E, o que é que há de
mais recente na tecnologia de compressores? Basta olhar
para os novos E-compressores AERZEN. Com um aumento da
eficiência de aproximadamente 6%, garantem um potencial
ainda mais valioso.
Demonstrar a sua versatilidade.
Durante várias décadas, os líderes em agregados e os
utilizadores industriais têm insistido em utilizar agregados e
blocos de compressor AERZEN. Porquê? Porque, graças à sua
excecional flexibilidade, estes agregados são a solução ideal
para qualquer aplicação. Originalmente concebidos para a
compressão de ar, de nitrogénio e de gases neutros, estes ases
versáteis também demonstraram ser ideais para utilização
com gases especiais, em operações de vácuo e em aplicações
de pressão de entrada. Com acionamento direto ou por correia,
funcionamento a seco e classificados para utilização isenta de
óleo, classe 0 ou com injeção de óleo. Por outras palavras: A
AERZEN tem o compressor certo para todas as aplicações.

Os perfis de rotor especiais são característicos dos compressores de parafuso da AERZEN
e garantem significativamente um melhor desempenho no funcionamento de pressão e
subpressão.

14

15

COMPRESSORES DE PARAFUSO ISENTOS DE ÓLEO

COMPRESSORES COM INJEÇÃO DE ÓLEO E ISENTOS DE ÓLEO

Praticamente não há limites para as aplicações possíveis dos compressores de parafuso AERZEN.

Alguns foram desenvolvidos para aplicações especiais na indústria química e naval, outros para

Podem servir para criar pressão para o transporte pneumático de pós, mercadorias a granel ou cinzas;

processos extremamente sensíveis que exigem ar comprimido totalmente isento de óleo. Se os baixos

permitem aerar tanques de águas residuais, manter lagos e portos sem gelo, fornecer ar oxidante a

custos operacionais e de investimento forem tão importantes como os elevados níveis de fiabilidade e

centrais elétricas e acionar os jatos das turbinas de avião.

eficiência, os compressores de parafuso com injeção de óleo AERZEN são a melhor aposta.

Agregado de compressor com acionamento
por correia Delta Screw
Agregado de compressor com acionamento por correia altamente
eficiente (um só bloco). Disponível numa versão de pré-entrada
para elevadas subpressões de até -850 mbar. Também adequado
para funcionamento de pressão/sucção. Classificado para
utilização isenta de óleo de classe 0. Extremamente resistente,
duradouro e de baixa manutenção.
• Caudal: 120 a 2 650 m³/h
• Subpressão: -850 mbar pressão: 3 500 bar (g)
• Meio: ar e gases neutros, tóxicos, inflamáveis,
explosivos, corrosivos ou mistos

Agregado de compressor com acionamento direto Delta
Screw
Agregado de compressor com acionamento direto altamente
eficiente (E-compressor) (um só bloco). Custos de manutenção
reduzidos. Bastante resistente e facilmente adaptado às mais
diversas aplicações.
• Caudal: 350 a 15 000 m³/h
• Subpressão: -850 mbar pressão: 3 500 bar (g)
• Meio: ar e gases neutros, tóxicos, inflamáveis,
explosivos, corrosivos ou mistos
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Bloco de compressor VM/VML
Bloco de compressor com acionamento por correia que pode
ser utilizado em qualquer lugar. Classificado para utilização
isenta de óleo de classe 0, eficiente em termos energéticos
e compacto. Uma vasta gama de modelos disponíveis em 7
tamanhos.

• Caudal: 120 a 2 650 m³/h
• Subpressão: -850 mbar pressão 3 500 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros, tóxicos, inflamáveis,
explosivos, corrosivos ou mistos

Bloco de compressor VM/VML
Bloco de compressor (um só bloco) que pode ser utilizado em
qualquer lugar. De baixa manutenção e extremamente versátil
para as mais diversas aplicações. Uma vasta gama de modelos
disponíveis em 11 tamanhos

• Caudal: 350 a 15 000 m³/h
• Subpressão: -850 mbar pressão: 3 500 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros, tóxicos, inflamáveis,
explosivos, corrosivos ou mistos

Pacote de compressor para gás de processo VMY
Agregado de compressor fiável com injeção de óleo. Controlo de
volume variável através de válvulas de gaveta que funcionam
de modo hidráulico (porta de controlo). Possibilidade de versão
API 619. Soluções e modificações personalizadas. Reduzidos
custos de operação e manutenção.

• Caudal: 300 a 9 500 m³/h
• Pressão: 25 bar (g)
• Meio: gases neutros e inflamáveis, gases mistos ou de
processo

Bloco de ar comprimido com injeção de óleo VMX
Bloco de pressão versátil (um só bloco). Com acionamento por
correia, acoplamento direto ou caixa de engrenagens integrada.
Altamente eficiente ao nível energético, robusto, duradouro e de
baixa manutenção. Disponível em 10 classes de desempenho de,
no máximo, 355 kW.
• Caudal: 69 a 3 180 m³/h
• Pressão: 13 bar (g)
• Meio: ar e gases neutros

Bloco de compressor VMY
Bloco de compressor fiável com injeção de óleo para a
engenharia industrial. Controlo de volume variável através de
válvulas de gaveta que funcionam de modo hidráulico (porta
de controlo). Possibilidade de versão API 619. Reduzidos custos
de operação e manutenção.

• Caudal: 300 a 9 500 m³/h
• Pressão: 25 bar (g)
• Meio: gases neutros e inflamáveis, gases mistos ou de
processo, fluidos de refrigeração

Compressor de parafuso de ar comprimido – dois blocos,
isento de óleo
Agregado de compressor (dois blocos) com acionamento
direto. Solução com o tamanho certo para aplicações especiais
que atendem exatamente aos requisitos e estipulações dos
clientes. Potência motora de 90 a 1 000 kW.
• Caudal: 600 a 8 000 m³/h
• Pressão: 5 a 10 bar (g)
• Meio: ar, nitrogénio e árgon (gases inertes)
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COMPRESSOR DO GÁS DE PROCESSO

COMPRESSORES DE BIOGÁS

Especialmente concebidos e certificados para instalações químicas, petroquímicas, de matérias-primas

As aplicações de biogás apresentam exigências particulares à tecnologia dos compressores. Seja para

e de recuperação de energia, bem como para muitas outras áreas da tecnologia de processo. Para

a produção de biometano, alimentação de redes com vários quilómetros de extensão ou criação

configurações com um ou mais blocos. Dependendo dos requisitos, os compressores de parafuso do

de pressão de entrada para centrais combinadas de aquecimento e energia, os compressores de

gás de processo da AERZEN respondem a todas as especificações de uma grande variedade de setores

biogás AERZEN estão preparados para a tarefa. Fiáveis em operação contínua durante 24 horas

industriais e organismos de classificação.

por dia e em conformidade com todos os regulamentos ATEX ou DVGW.

Agregado de pressão para gás de processo VR
Agregado de compressor (um ou vários blocos) para a
compressão de gases de processo (exceto O2 e Cl). Compressão
isenta de óleo. Tipos de acionamento variáveis: direto, com
engrenagem flangeada ou separada. Concebido para cumprir
as normas internacionais, como API ou especificações dos
clientes.
• Caudal: 650 a 120 000 m³/h
• Subpressão: -900 mbar (g)/pressão: 52 bar (g)
• Meio: ar, gases neutros, tóxicos, inflamáveis, corrosivos e
contaminados ou gases mistos

Agregado de pressão para gás de processo VMY
Agregado de compressor fiável com injeção de óleo. Ideal
para gases com pesos moleculares baixos, elevadas taxas de
compressão ou gases de composição oscilante. Controlo de
volume variável com válvulas de gaveta que funcionam de
modo hidráulico. Possibilidade de conceção de acordo com a API
619. Soluções e modificações personalizadas individualmente.
• Caudal: 300 a 9 500 m³/h
• Pressão: 25 bar (g)
• Meio: fluidos de refrigeração, gases neutros e inflamáveis, gases mistos ou de processo

Agregado de biogás com injeção de óleo VMX
Agregado de compressor fiável com acionamento direto e
injeção de óleo. Extremamente robusto, duradouro e eficiente
em termos de energia. Controlo de caudal através do controlo
da velocidade de rotação e bypass. 5 tamanhos.

• Caudal: 100 a 3 080 m³/h
• Pressão: 13 bar (g)
• Meio: biogás, biometano, gases de processo, como
gás misto CH

Agregado de biogás isento de óleo C
Agregado de compressor duradouro (um só bloco) com
acionamento direto, transporte isento de óleo. Versatilidade
de aplicação única. Norma industrial de elevada qualidade.
Robusto, duradouro e de baixa manutenção. Possibilidade de
uma ampla gama de acessórios e modificações específicas
para cada cliente. 3 tamanhos.
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Agregado de biogás com injeção de óleo VMY
Agregado de compressor fiável com injeção de óleo. Controlo de
volume variável através de válvulas de gaveta que funcionam
de modo hidráulico (porta de controlo). 6 tamanhos.

• Caudal: 100 a 9 500 m³/h
• Pressão: 25 bar (g)
• Meio: biogás, biometano, gases de processo, como
gás misto CH

• Caudal: 150 a 1 900 m³/h
• Pressão: 3 500 mbar (g)
• Meio: biogás, biometano
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O MELHOR DE DOIS MUNDOS.
COMPRESSOR DE ÊMBOLO ROTATIVO
DELTA HYBRID.
Atualmente, uma das soluções mais inovadoras na tecnologia de compressores e, de longe, uma das
máquinas mais eficientes na vasta gama de controlo de 25 a 100%. Já há muito tempo que o Delta
Hybrid tem sido o único conjunto do mundo que reúne as capacidades da tecnologia de sobrepressores
e compressores num único sistema, abrindo novas possibilidades de criação de pressão e subpressão e
poupanças de até 15%.

Agregado S/L/H Delta Hybrid
Agregado de compressor de êmbolo rotativo com acionamento
por correia extremamente económico. Maior âmbito de
pressão. Classificado para utilização isenta de óleo de classe
0. Silenciador sem meios de absorção, baixos níveis de pressão
sonora. Custos de manutenção reduzidos e consumo de energia
mais baixo para um TCO baixo sustentável. Extremamente
fiável e duradouro.
• Caudal: 110 a 9 000 m³/h
• Pressão: 1 500 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros

Bloco de compressor de êmbolo rotativo S/L/H/E Delta
Hybrid
Bloco de compressor de êmbolo rotativo para acionamento
por correia extremamente económico. Custos de manutenção
reduzidos e consumo de energia mais baixo para um TCO
baixo sustentável. Extremamente fiável e duradouro. Maiores
âmbitos de pressão.

• Caudal: 110 a 9 000 m³/h
• Subpressão: -700 mbar/pressão: 1 500 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros

Com sete patentes ou pedidos de patentes pendentes, o Delta Hybrid é uma das soluções mais inovadoras na tecnologia de compressores moderna
e, de longe, uma das máquinas mais eficientes na vasta gama de controlo de 25 a 100%.

Dois perfis. Um conjunto.
A mais recente tecnologia da AERZEN introduz um novo
princípio de compressão, nomeadamente a bem-sucedida
síntese de tecnologia de sobrepressor de êmbolo rotativo
e compressor de parafuso num único conjunto. O inovador
compressor de êmbolo rotativo Delta Hybrid utiliza dois perfis
de rotor diferentes. Um perfil de sobrepressor 3+3 com o
tamanho certo para baixos diferenciais de pressão de até 800
mbar e um perfil de compressor 3+4 concebido para pressões
mais elevadas de até 1 500 mbar. Isto permite ao Delta Hybrid
colmatar a lacuna na atual gama de máquinas. Também
garante uma gama de desempenho que cumpre os mais
diferentes requisitos e processos, com poupanças de energia
de até 15%, comparativamente a compressores padrão.
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Temperaturas mais elevadas. Melhor segurança.
Os compressores de êmbolo rotativo Delta Hybrid podem
ser utilizados para um leque extremamente diversificado de
principais aplicações industriais. Económico enquanto máquina
autónoma e extremamente eficiente enquanto máquina
composta, o conjunto pode ser utilizado praticamente em
qualquer lugar, inclusive em áreas com temperaturas ambiente
muito elevadas ou para aplicações com temperaturas de
aspiração extremas. Atualmente, o Delta Hybrid permite
temperaturas finais de 160 °C a 230 °C; um pré-requisito
fundamental para elevados níveis de segurança operacional
em todos os processos.

Agregado de subpressão E Delta Hybrid
Agregado de compressor de êmbolo rotativo com acionamento
por correia extremamente económico e compressão interna com
vácuo de até 70%. Classificado para utilização isenta de óleo de
classe 0. Silenciador sem meios de absorção, baixos níveis de
pressão sonora. Custos de manutenção reduzidos e consumo de
energia mais baixo para um TCO sustentavelmente baixo.

• Caudal: 110 a 9 000 m³/h
• Subpressão: -700 mbar
• Meio: ar e gases neutros

Bloco de compressor de êmbolo rotativo D98V Delta Hybrid
Bloco de compressor de êmbolo rotativo com pré-entrada
e compressão interna. Alcança um vácuo de até 95% no
funcionamento de subpressão. Classificado para utilização
isenta de óleo de classe 0. Silenciador sem meios de absorção,
baixos níveis de pressão sonora. Custos de manutenção
reduzidos e consumo de energia mais baixo para um TCO
sustentavelmente baixo.
• Caudal: até 5 400 m³/h
• Subpressão: -950 mbar pressão: 1 500 mbar (g)
• Meio: ar e gases neutros

21

INÚMEROS PROCESSOS.
SEM COMPROMISSOS.
ÁREAS DE APLICAÇÃO.

DE VULGAR NÃO TÊM NADA.
O MUNDO DOS SERVIÇOS AERZEN.

A AERZEN disponibiliza aos seus clientes uma tecnologia de compressor que foi

As máquinas AERZEN são lendárias pela sua durabilidade. Nesse caso, para que é necessário o serviço?

perfeitamente concebida até ao mais pequeno pormenor. Podemos dizer que temos uma

Para nós, é mais do que uma questão de disponibilidade e peças do fabricante do equipamento

solução para todas as aplicações, para todas as regiões no nosso planeta. Damos-lhe a

original. Os serviços AERZEN salvaguardam o seu investimento e produtividade e garantem que se

nossa palavra. Porque se já não estiver incluída na nossa ampla gama de modelos padrão,

mantém à frente da concorrência. Em qualquer parte do mundo.

modificações e acessórios disponíveis até à data, nós iremos construí-la para si, como
uma solução especial.
Compressão em qualquer condição.
Os gases comprimidos são utilizados em toda e qualquer condição
possível imaginável – as nossas tecnologias são adequadas
para utilização em todas as condições que possa imaginar.
Independentemente do modelo ou da especificação, seja para
espaços interiores ou exteriores, em terra ou a offshore, sejam
sistemas autónomos ou compostos, as máquinas funcionam
em todas as zonas ATEX ou zonas climáticas do mundo –
mesmo sob as condições mais extremas. Tão fiáveis a +60 °C
como a -40 °C. Tão seguras em períodos calmos como com
velocidades dos ventos de até 150 km/h; no deserto, no Ártico
e em zonas sísmicas; e para qualquer outra aplicação estática
ou móvel. Alguma exceção? Nenhuma até ao momento. Porque
não nos desafia?
Compreender as aplicações.
Apenas uma tecnologia de compressores que seja adaptada
com precisão à aplicação é verdadeiramente económica. Uma
tecnologia com o tamanho certo. Para alcançar este objetivo,
há que conhecer os processos – algo de que nos orgulhamos na
AERZEN. Só isso é o suficiente para que nos mantenhamos em
estreito contacto com os nossos clientes e explica a importância
de querermos compreender plenamente as suas aplicações ao
pormenor. A nossa história excecional ajuda-nos a esse respeito:
nos últimos 150 anos, configurámos máquinas de acordo
com inúmeras especificações, tendo lidado com centenas de
milhares de projetos de todas as dimensões possíveis, em todos
os continentes. Esta vasta experiência permite-nos prestar um
serviço de consultoria único e valioso para quaisquer questões
relacionadas com possíveis aplicações.
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Beneficie da competência do fabricante do equipamento original da AERZEN, a qualquer momento e em qualquer lugar

Setores
• Indústrias química e petroquímica
• Indústria do cimento
• Produtos alimentares e indústria
alimentar de luxo
• Tecnologia de centrais elétricas
• Indústria do vidro
• Indústria do papel
• Indústria dos plásticos
• Siderurgias
• Indústria têxtil
• Indústria farmacêutica e de cosméticos
• Tecnologia médica
• Indústria mineira e metalúrgica
• Indústria eletrónica, energia solar
• Estações de tratamento de águas
residuais municipais ou industriais
• Indústria de óleo e gás
• Indústria do biogás
• Fornecedores de energia
e muito mais

Serviço AERZEN no local.
As nossas equipas de serviço trabalham onde quer que
as nossas máquinas se encontrem, em qualquer parte do
mundo, em terra ou a offshore e, muitas vezes, sob condições
extremas. Como conseguimos? Porque estamos sempre perto
de si. A AERZEN desenvolveu uma ampla rede de centros de
apoio ao serviço e armazéns de peças descentralizados por
todo o mundo. Estes centros dispõem de mais de 200 técnicos
de serviço com formação adequada que estão prontos a ajudar,
sempre e onde quer que precise deles.
Aluguer de equipamento e outros serviços.
O serviço mundial AERZEN tem muito para oferecer aos
seus clientes. Por exemplo, oferecemos kits de serviço
personalizados, incluindo blocos de substituição, diagnóstico
de máquinas, otimização acústica. Um dos nossos serviços
mais importantes é a AERZEN Rental Division, que disponibiliza
uma grande variedade de máquinas alugadas: sobrepressores,
turbos e compressores AERZEN numa ampla gama de classes
de desempenho, para todos os âmbitos de pressão padrão,
para uso imediato e entregues mediante pedido – prontos
a utilizar. O que é que isso significa para os nossos clientes?
Mesmo no caso de uma necessidade imprevista, estará sempre
bem equipado.

Contacto em todo o mundo
A equipa de 2 500 colaboradores da AERZEN encontrase ativa em todos os continentes. Com seis escritórios
de vendas só na Alemanha, estamos sempre perto. E
com 50 empresas subsidiárias espalhadas por 100 países
diferentes, nunca estamos longe caso precise de nós.
Contacte-nos através de:
+49 5154 81-0
Linha de assistência da Alemanha
O nosso centro de serviço está disponível para clientes,
aplicações e para a indústria marítima na Alemanha.
Aguardamos o seu contacto:
0700 49318551
Rede do cliente
Gostaria de saber mais sobre a nossa empresa e a
tecnologia de compressores líder na indústria da
AERZEN? É simples: visite a nossa rede do cliente ou a
nossa página principal. Tudo aquilo de que necessita num
só local:
www.aerzen.com
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AERZEN. Compressão – a chave do nosso sucesso.
A AERZEN foi fundada em 1864 como Aerzener
Maschinenfabrik. Em 1868, construímos o primeiro
sobrepressor de êmbolo rotativo da Europa. Os primeiros
turbos foram construídos em 1911, os primeiros compressores
de parafuso em 1943 e, em 2010, o primeiro agregado de
compressor de êmbolo rotativo. As inovações “fabricadas pela
AERZEN” continuam a impulsionar o desenvolvimento da
tecnologia de compressores. Atualmente, a AERZEN encontrase entre os fabricantes de sobrepressores de êmbolo rotativo,
compressores de êmbolo rotativo, compressores de parafuso e
turbos mais antigos e mais importantes do mundo. A AERZEN
encontra-se entre os indiscutíveis líderes de mercado em
diversas áreas de aplicação.

AERZEN IBÉRICA S.A.
Rua: Sacadura Cabral, 216,7° B
2765-349 S. Jõao Do Estoril – Portugal
Telefone: +351 21 468 2466 – Fax: +351 21 468 2467
order-pt@aerzen.com – www.aerzen.pt
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Mais de 2 500 colaboradores especializados trabalham
arduamente para dar forma ao futuro da tecnologia de
compressão nas nossas 50 subsidiárias a nível mundial. A
sua competência tecnológica, a nossa rede internacional de
especialistas e o feedback constante dos nossos clientes
formam a base do nosso sucesso. Os produtos e serviços
da AERZEN definem o padrão em termos de fiabilidade,
estabilidade do valor e eficiência. Vá em frente – desafie-nos!

