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SÉRIE CN2

Fonte Contínua e confiável 
de Nitrogênio 

Geradores de nitrogênio PSA 

Gás nitrogênio no local - a qualquer momento



A solução rentável, confiável e segura para 
grandes e médias vazões de nitrogênio

O nitrogênio é usado para uma vasta gama de aplicações 

industriais, incluindo embalagem com atmosfera modificada 

para produtos alimentares perecíveis, prevenção de incêndios 

e explosões em fábricas de produtos químicos.

A CompAir oferece uma solução ideal com uma ampla gama 

de sistemas de geração de nitrogênio de baixo custo de 

geração, a partir do ar comprimido, que permitem aos 

usuários produzir sua demanda total de gás nitrogênio nas 

suas instalações e sob seu controle.

Em comparação com os métodos tradicionais de 

abastecimento, um sistema de geração de Nitrogênio no local 

é excepcionalmente rentável, gerando o retorno de 

investimento em um curto espaço de tempo - em muitos 

casos inferior a 12 meses.

 

A alternativa conveniente, 
independente e segura
O sistema pode ser instalado de forma simples dentro de uma 

sala de compressor ou área de produção com tubulação 

padrão, sem quaisquer requisitos especiais.

O gás nitrogênio é produzido em baixa pressão, eliminando 

riscos de segurança geralmente associados ao gás de cilindro 

de alta pressão. Potenciais problemas de manuseio manual 

também são removidos.

Gás nitrogênio industrial - 
diretamente da fonte
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O retorno do investimento pode ser inferior a um ano, quando 
comparado com o fornecimento de cilindros e de dois a três anos, 

quando comparado com o fornecimento de nitrogênio líquido.
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O gás nitrogênio pode ser produzido de um 

sistema de ar comprimido existente, com um 

mínimo de espaço no chão de fábrica.

A Série CN da CompAir utiliza o sistema de Adsorção 

(PSA), tecnologia que separa as moléculas de 

nitrogênio das outras moléculas do ar comprimido.

O oxigênio e outros rastros de gases são removidos, 

enquanto somente nitrogênio passa através do gerador.

As características de projeto e controle utilizadas 

pelos Geradores de Nitrogênio da CompAir, auxiliam 

a maximizar a saída e reduzir o consumo, a fim 

de alcançar os melhores níveis de eficiência.

O conceito modular oferece uma grande flexibilidade para 

a tradicional torre dupla de adsorção - PSA, sendo que 

a CompAir CN-Series pode ser configurado para atender 

instalações como e conforme a demanda de nitrogênio 

aumenta. Módulos adicionais podem fornecer capacidade 

extra ou um backup adicional para sua tranquilidade. O design 

compacto também pode ser montado de maneira padrão.

Compressor

Reservatório

Vaso de armazenamento 
de nitrogênio

Gerador de Nitrogênio 

Armazenamento em baixa pressão

Secador por adsorção

Qualidade de Ar Garantida
Ponto de orvalho:  -40° PDP 

Partícula:   <01,1 mícron 

Óleo:    < 0,01 mg/m³

Ter o controle do fornecimento 

do nitrogênio, reduzindo assim 

consideravelmente seus custos.

“
”
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Geração de nitrogênio no local
A CompAir possui tudo o que o cliente precisa para 

montar um sistema de geração de nitrogênio no 

local. Utilizando ar comprimido de alta qualidade 

para os geradores de nitrogênio, garante excelente 

desempenho e maior intervalo entre manutenções.

Os Compressores de ar da CompAir e os conjuntos 

de pré-tratamento incluem secadores e filtros 

coalescentes, para garantir a mais alta qualidade de 

fornecimento de ar para geradores de nitrogênio.
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Os métodos de fornecimento de nitrogênio incluem cilindros 

de alta pressão, mini tanques de liquido ou armazenamento 

em vasos de pressão. O sistema de geração de nitrogênio da 

CompAir faz o local de trabalho mais seguro para os 

empregados, eliminando os riscos associados ao 

reabastecimento tradicional de outros fornecedores.

Um investimento que se paga
Um sistema de geração de nitrogênio “on site” pode reduzir o 

custo em até 90%, quando comparado com os métodos 

tradicionais de fornecimento. Se uma empresa que utiliza 

nitrogênio líquido e convertesse essa tecnologia para geração 

na planta, a expectativa de retorno de seu investimento seria 

pouco menos de 2 anos. Para empresas que utilizam cilindros, 

o período de retorno poderia ser ainda menor – inferior a 12 

meses em muitos casos.

Os geradores de Nitrogênio da 
CompAir têm muitas vantagens 
sobre os fornecidos tradicionalmente 
Em comparação com fornecimentos terceirizados, a geração de 

nitrogênio no local oferece uma maior flexibilidade e tem um 

impacto significativo no tempo e nos custos.

•  Maior segurança, pois não há necessidade de armazenar ou 
manusear cilindros de alta pressão

•  Fornecimento sob demanda

•  Economia de custos de até 90%

•  Nitrogênio de alta pureza com fluxo e pressão constantes

•  Design compacto e economia de espaço

•  Design modular flexível

•  Baixo custo de propriedade 

•  Alta confiabilidade comprovada

Geração de Nitrogênio – Melhor 
solução em qualquer caso

As Companhias podem gerar 

nitrogênio conforme sua 

necessidade, a uma fração do 

custo de ter o gás fornecido 

por cilindros ou a granel.

“

”



Embalagem com atmosfera 
modificada – Melhorando a 
qualidade dos Produtos e 
estendendo o prazo de validade 
A deterioração de Produtos pode ocorrer desde o momento 

em que o produto está sendo fabricado. A demanda de 

produtos fresco e sem adição de conservantes tem aumentado, 

levando a indústria alimentícia a desenvolver novos métodos 

de embalagem com atmosfera modificada. O nitrogênio é 

principalmente utilizado para reduzir a quantidade de oxigênio 

nas embalagens e evitar a deterioração dos produtos sem a 

utilização de conservantes. O nitrogênio também é utilizado 

como gás de enchimento para proporcionar atmosfera 

pressurizada que evita o colapso da embalagem.

Atualmente no Mercado global, 

consumidores esperam receber o 

máximo de qualidade à um custo 

reduzido, independentemente 

do local ou estação do ano. 

“

”

Uma solução dedicada e simples 
para múltiplas aplicações
O nitrogênio é um gás inerte, limpo e seco, primariamente 

utilizado para remover o oxigênio dos produtos e/ou 

processos e é utilizado em uma grande variedade de 

industrias e aplicações. O sistema compacto pode ser 

facilmente adicionado em estações de ar comprimido 

existentes, com um custo mínimo. 

• Comida & Bebida

• Indústria Farmacêutica e Química

• Indústria Eletrônica

• Indústria Manufatureira
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A aplicação de nitrogênio na 
indústria farmacêutica 
O gás nitrogênio disponível a níveis de pureza confiáveis é 

crucial na indústria farmacêutica, seja para o fabricante de 

produtos farmacêuticos ou para laboratórios.

A CompAir vem desenvolvendo tecnologias para diversas 

aplicações dentro da indústria farmacêutica. Mais recentemente, 

este ar comprimido de alta qualidade também pode ser usado 

na geração de nitrogênio de alta pureza.

Nitrogênio fornecido pela CompAir 

atende os seguintes requisitos: 

• nitrogênio <10ppm de oxigênio

• dióxido de carbono <1ppm

• monóxido de carbono <1ppm

•  Ponto de orvalho <5ppm 
(-66°C ponto de orvalho)

• Hidrocarbonetos totais <5ppm

Isento de Contaminantes … livre de riscos

A CompAir oferece um grande range de compressores 

isentos de óleo, sendo cada um construído para sua 

tranquilidade. Ar puro que atendem os mais exigentes 

padrões de qualidade 100% garantido

Onde a Confiabilidade é a chave
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Dados de Performance
Dados de performance baseado em 7 bar g (100 psi g) pressão de entrada de ar e 20°C – 25°C (66°F – 77°F) temperatura ambiente. Consulte a CompAir para 
performance em condições especificas

Parâmetros de entrada Parâmetros elétricos

Parâmetros Ambientais Conexões de porta

Pesos e dimensões Pesos e dimensões embalados

Mais opções e níveis de pureza disponíveis mediante solicitação. Guia de 
dimensionamento disponível em um folheto separado.
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Modelo

Fluxo de Nitrogênio vs Pureza (Quantidade de Oxigênio)

5ppm 10ppm 50ppm 100ppm 250ppm 500ppm 0,10% 0,50% 1% 2% 3% 4% 5%

m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm m3/hr cfm

CN20033 - - 0,6 0,3 1,2 0,7 1,5 0,9 1,9 1,1 2,4 1,4 2,4 1,4 3,4 2,0 4,3 2,5 5,8 3,4 7,2 4,2 8,4 4,9 9,4 5,5

CN20072 - - 1,2 0,7 2,4 1,4 3,2 1,9 3,2 2,3 4,7 2,8 4,7 2,8 6,9 4,1 8,5 5,0 11,6 6,8 14,3 8,4 16,7 9,8 18,8 11,1

CN20090 - - 1,5 0,9 3,2 1,9 4,2 2,5 4,2 3,1 6,5 3,8 6,5 3,8 9,5 5,6 11,5 6,8 15,2 8,9 18,7 11,0 21,7 12,8 24,5 14,4

CN2-20P 3,5 2,1 4,5 2,6 6,7 3,9 8,0 4,7 9,7 5,7 11,1 6,5 12,4 7,3 17,7 10,4 21,3 12,5 25,3 14,9 29,8 17,5 30,9 18,2 33,7 19,8

CN2-25P 5,3 3,1 6,8 4,0 10,1 5,9 12,0 7,1 14,6 8,6 16,7 9,8 18,6 10,9 26,6 15,7 32,0 18,8 38,0 22,4 44,7 26,3 46,4 27,3 50,6 29,8

CN2-35P 7,0 4,1 9,0 5,3 13,4 7,9 16,0 9,4 19,4 11,4 22,2 13,1 24,8 14,6 35,4 20,8 42,6 25,1 50,6 29,8 59,6 35,1 61,8 36,4 67,4 39,7

CN2-45P 8,8 5,2 11,3 6,7 16,8 9,9 20,0 11,8 24,3 14,3 27,8 16,4 31,0 18,2 44,3 26,1 53,3 31,4 63,3 37,3 74,5 43,9 77,3 45,5 84,3 49,6

CN2-55P 10,5 6,2 13,5 7,9 20,1 11,8 24,0 14,1 29,1 17,1 33,3 19,6 37,2 21,9 53,1 31,3 63,9 37,6 75,9 44,7 89,4 52,6 92,7 54,6 101,1 59,5

CN2-60P 11,6 6,8 15,0 8,8 22,3 13,1 26,6 15,7 32,3 19,0 36,9 21,7 41,2 24,3 58,9 34,7 70,8 41,7 84,1 49,5 99,1 58,3 102,7 60,4 112,1 66,0

CN2-60P 13,3 7,8 17,1 10,1 25,5 15,0 30,4 17,9 36,9 21,7 42,2 24,8 47,1 27,7 67,3 39,6 80,9 47,6 96,1 56,6 113,2 66,6 117,4 69,1 128,1 75,4

CN2-75P 14,5 8,5 18,6 10,9 27,7 16,3 33,1 19,5 40,2 12,7 46,0 27,1 51,3 30,2 73,3 43,1 88,2 51,9 104,7 61,6 123,4 72,6 127,9 75,3 139,5 82,1

CN2-80P 16,1 9,5 20,7 12,2 30,8 18,1 36,8 21,7 44,6 26,3 51,1 30,1 57,0 33,6 81,4 47,9 98,0 57,7 116,4 68,5 137,1 80,7 142,1 83,6 155,0 91,2

Qualidade de ar da entrada Range da pressão de entrada

ISO 8573-1: 2010 Class 
2.2.2 (2.2.1 Com alto 

teor de vapor de óleo)

CN20033-90 6 - 13 bar g (87 - 188 psi g)

CN2-20P - CN2-80P 6 - 13 bar g (87 - 188 psi g)

Tensão de Alimentação Potência Fusível

100 / 240 ± 10% V  
ac 50/60Hz

CN20033-90 3.15ª (Anti surge 
(T), 250v, 5 x 20mm 
HBC, Capacidade de 

Quebra 1500A @ 250v, 
Listado UL)

80 W

CN2-20P - CN2-80P

55 W

Temperatura ambiente Umidade Classificação IP Altitude Ruído

5° - 50°C   41° - 122°F

50% @ 
40°C 
(80% 
MAX ≤ 
31°C)

IP20 / 
NEMA 1

<2000m  
(6562ft)

< 80 db 
(A)

Entrada de ar e Saída do Buffer N2 Admissão N2 da saída do Buffer N2

CN20033-90 G 1/2

CN2-20P - 80P G1

Modelo
Altura (A) Largura (L) Profundidade (P) Peso 

mm in mm in mm in kg lb

CN20033 1034 41 450 18 471 19 98 216

CN20072 1034 41 450 18 640 26 145 320

CN20090 1034 41 450 18 809 33 196 432

CN2-20P 1894 76 550 22 881 35 299 659

CN2-25P 1894 76 550 22 1050 42 284 846

CN2-35P 1894 76 550 22 1219 49 469 1034

CN2-45P 1894 76 550 22 1388 56 553 1219

CN2-55P 1894 76 550 22 1557 62 638 1406

CN2-60P 1894 76 550 22 1726 69 722 1591

CN2-65P 1894 76 550 22 1895 76 807 1779

CN2-75P 1894 76 550 22 2064 83 892 1966

CN2-75P 1894 76 550 22 2233 89 976 2151

Modelo
Altura (A) Largura (L) Profundidade (P) Peso 

mm in mm in mm in kg lb

CN20033 612 24 1490 59 950 38 174 383

CN20072 612 24 1490 59 950 38 221 487

CN20090 612 24 1490 59 950 38 272 597

CN2-20P 729 29 2000 80 1090 44 399 879

CN2-25P 729 29 2000 80 1260 50 496 1093

CN2-35P 729 29 2000 80 1430 57 580 1278

CN2-45P 729 29 2000 80 832 33 686 1512

CN2-55P 729 29 2000 80 1770 71 782 1724

CN2-60P 729 29 2000 80 1935 77 897 1977

CN2-65P 729 29 2000 80 2100 84 997 2197

CN2-75P 729 29 2000 80 2275 91 1093 2409

CN2-80P 729 29 2000 80 2445 98 1186 2614



Variedade de produtos para ar comprimido da CompAir 

Com mais de 200 anos de excelência em Engenharia, 
A marca da CompAir oferece um grande portfólio de 
compressores de alta eficiência e acessórios que se 
adaptam para todas as aplicações

Uma extensa rede de companhias que vendem e 

distribuem CompAir por todos os continentes, fornecendo 

com um serviço verdadeiramente local, assegurando nossa 

tecnologia avançada e com suporte técnico.

Como parte das operações mundiais da Gardner Denver, CompAir consequentemente tomou a frente em desenvolvimento de 

sistema de ar comprimido, culminando em alguns dos mais em eficientes em energia e menor impacto ambiental no mercado 

atual, auxiliando cliente a atingirem ou ultrapassarem suas metas de sustentabilidade.

Tecnologia Avançada de
Compressores Lubrificados
•     Parafuso
 > Velocidade Fixa e Variável
•         Pistão
• Portátil 

Isentos de óleo

•         Parafuso injetado com água
 >     Velocidade Fixa e Variável
•         Parafuso de dois estágios
 >     Velocidade Fixa e Variável
•         Pistão
•         Centrifugo de alta Velocidade – 

Quantima®

•         Rotativo scroll

Range completo de tratamento de ar
• Filtro
• Secadores frigoríficos ou dissecantes
•     Gerenciador de condensado
•         Secador por calor da compressão
•         Gerador de Nitrogênio

Sistema modernos de controle
•         Controladores DELCOS CompAir
•         Sequenciador SmartAir Master

Serviços agregados
•     Auditoria profissional de Ar
•         Relatório de Performance
• Detecção de Vazamentos

Suporte ao Cliente
•         Soluções Engenheiradas -customizadas 
• Centros de Serviços Locais
•         Peças e lubrificantes CompAir  

originais 

A política da CompAir é de melhoria contínua 
e, portanto, nos reservamos o direito de alterar 
as especificações e preços sem aviso prévio. 
Todos os produtos são vendidos sujeitos às 
condições de venda da Companhia
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CompAir is a brand of Gardner Denver

compair.gdproducts.com.br  
gdcompressores.comercial@gardnerdenver.com

Experiência Global 
– Serviço local de 
confiança


