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Correia, velocidade fi xa ou variável
2.2-22 kW (3-30 HP)

Gama INDUSTRIAL

OS
Compressores 
isentos de óleo



A FINI possui mais de 60 anos de experiência e é uma das 
organizações globais mais importantes no sector de ar comprimido 
profi ssional e industrial. Sinónimo de qualidade e profi ssionalismo, 
a marca Fini não só tem uma das gamas mais completas no 
sector de compressores de pistão, mas acima de tudo, é um dos 
pontos de referência global no sector de ar comprimido industrial.

Perfi l corporativo
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Os compressores industriais FINI, inteiramente fabricados  em Itália, são adequados 
à utilização pesada e destacam-se no mercado devido às suas soluções específi cas 
de poupança de energia.

  Os nossos compressores são a resposta às necessidades 
da indústria, bem como de pequenas e médias empresas, 
onde o ar comprimido é uma das principais fontes de 
energia. 
Estes são concebidos para o trabalho contínuo em 
condições muito exigentes de utilização, com especial 
atenção para o consumo de energia, os baixos custos 
operacionais e de manutenção, instalação simples e fácil 
utilização.

 Todo o processo de produção, desde a concepção à 
embalagem, é realizado nas nossas instalações na Itália. 
A nossa equipa altamente qualifi cada dedica-se ao 
processo de fabrico e montagem. O controlo contínuo e 
monitorização de cada processo de fabrico garantem a 
máxima precisão, para alcançar a mais elevada qualidade, 
fi abilidade do produto e fl exibilidade de utilização.



Inovação, Qualidade, Know-how
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A nossa fi losofi a de fabrico é baseada na seleção e montagem das 
soluções técnicas mais fi áveis e efi cientes.
A busca constante de uma excelente qualidade, espírito inovador e 
grande atenção às necessidades do cliente são os valores que sempre 
caracterizaram a FINI e os seus produtos.

 O investimento contínuo na inovação técnica e de produto tem 
permitido à FINI expandir a sua oferta no sector industrial, com a 
introdução dos compressores rotativos com injeção de óleo de 2.2 a 
315 kW e os novos modelos isentos de óleo com sistema rotativo de 
espiral com potência nominal de 2.2 até 22 kW.

 A montagem e os testes realizados às 
linhas automatizadas, sistemas robotizados 
de última geração e máquinas CNC para 
a concepção e controlo são os principais 
investimentos que a FINI implementou para 
conceber produtos que correspondam aos 
padrões de qualidade do mercado. 
Desde 1996, a Empresa certifi cou o seu 
sistema de qualidade em conformidade com 
a UNI EN ISO 9001.



Os compressores de espiral pertencem à 
Classe de Certifi cação 0.

Ar comprimido totalmente isento de 
óleo é um requisito nos seguintes 
processos de produção:

 Indústria framacêutica.
 Laboratórios médicos.
 Indústria alimentar.
 Indústria química.
 Equipamento para tratamento de 

alimentos especiais (robot ordenha).
 Equipamentos Laser.
 Embalagens, garrafas PET.
 Pintura industrial.

A nova gama de compressores "OS", com tecnologia de espiral sem óleo, é 
o resultado de muitos anos de experiência Fini no campo do ar comprimido 
industrial. 
Esta inovadora gama abre um novo mundo de possibilidades para todas as 
aplicações em que é necessária a ausência total de óleo: 100% de ar sem óleo 
garante maior vida útil, resultando em custos operacionais mais reduzidos, 
para além de garantir a mais elevada qualidade do produto fi nal.

A gama de compressores de espiral OS isentos de óleo desenvolvida pela Fini corresponde às 
necessidades de todos estes sectores, com uma dinâmica gama de 2,2 a 22 kW, com secador 
opcional integrado, adequa-se às exigências especícias de ar comprimido sem óleo de elevada 
qualidade.

Quando optar por um compressor isento de óleo?

APLICAÇÕES CLASSE
Resíduo de óleo 

máx. mg/m3

Todas as aplicações onde a Classe de Certifi cação 0 é 
exigida.

0 0.00

Medicina, indústria química, biotecnologias, indústria alimentar, 
farmacêutica, electrónica, produção de embalagens e garrafas 
PET.

1 < 0.01

Indústria do papel, laboratórios de fotografi a, injectores de cor. 2 < 0.1

Instrumentos de controlo, jacto de areia. 3 < 1

Jacto de areia de baixo desempenho. 4 < 5
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   Ar de elevada qualidade
Os compressores OS utilizam ar comprimido 100% isento 
de óleo.

   Nível sonoro reduzido
Os compressores OS são bastante silenciosos devido à 
velocidade muito reduzida das espirais. Além disso, a 
utilização de materiais insonorizados muito efi cientes 
torna estes compressores adequados para instalação em 
qualquer local de  trabalho.

   Poupança de energia
Devido à utilização de motores de elevada qualidade e ao 
sistema de controlo efi ciente mas simples  a gama "OS" 
destaca-se pelo reduzido consumo de energia,  
resultando numa maior poupança a longo prazo.

Porquê optar por um compressor de espiral?

        Grande fi abilidade
Controlo de qualidade, e componentes de 
fabricantes de renome a nível global garantem 
uma vida útil e intervalos de manutenção mais 
longos.

        Elevada 
        produtividade
A elevada performance no débito de ar são 
uma das características principais do projecto 
de engenharia FINI. A gama OS segue esta 
tradição. 

  Muito compacto
O design muito compacto permite a instalação  
                  destes compressores no local                 
                  de trabalho. 

 Para  recorrer a ar comprimido de elevada qualidade isento de 
óleo.

 Para utilizar ar comprimido em modo de operação contínua.
 Para aumentar a efi ciência em todas as áreas de operação dos 

compressores.
 Para poupar energia e reduzir o impacte ambiental.
 Para dispor dos compressores isentos de óleo mais modernos, 

compactos, robustos, fi áveis e duráveis.
 Para preservar a sustentabilidade ambiental.

O design m
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Os mais elevados padrões de produção são aplicados para garantir o máximo 
desempenho e fi abilidade. Uma tecnologia comprovada desenvolvida para 
comprimir o ar na ausência absoluta de óleo. Duas espirais promovem a entrada 
de ar numa câmara de sucção e comprimem-no em três fases. Esse simples 
processo permite uma operação suave sem qualquer contacto entre as espirais 
e, portanto, proporciona uma vida útil muito longa de todos os componentes.

A tecnologia de espiral...
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 Construção tipo labirinto 
para maior fi abilidade.

 Tratamento de alumite.
 Alumínio fundido.
 Câmara de compressão sem óleo

para ar de elevada qualidade.
 Rolamentos de grandes 

dimensões.
 Ventoinha de refrigeração 

 em alumínio para maior 
efi ciência e durabilidade.

e compressão sem óleo
elevada qualidade.

os de grandes 
s.
de refrigeração 
io para maior 
e durabilidade. Entrada de ar

Descarga de ar

Espiral fi xa

Espiral rotativa

Entrada de ar antes da 
compressão

Compressão após uma rotação

Compressão após duas rotações

Compressão após três rotações



...para ar comprimido de grande qualidade
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A espiral rotativa no interior da espiral fi xa provoca uma cavidade de 
compressão crescente. Esta move-se em torno do ponto de simetria 
reduzindo o tamanho das cavidades e empurrando o ar comprimido 
para fora do centro da espiral fi xa.
Nenhuma outra tecnologia utiliza menos componentes em movimento  
e cargas inferiores do que o Compressor de Espiral.

Ventoinha de refrigeração
Câmara de sucção

Abertura de sucção

Abertura de descarga

Espiral fi xa

Câmara de compressão

Base

Espiral fi xa

Espiral rotativa

PRINCÍPIO DE FUNCIONAMENTO DA ESPIRAL



A gama Fini OS de espiral única é extremamente silenciosa  e pode ser 
instalada em qualquer ambiente assegurando o conforto e segurança  dos 
operadores com o mínimo de impacto ambiental.

  Também disponível com reser-
vatório de 200 ou 270l, com 
revestimento em PTFE.

  Versão aberta disponível a pedido 
com reservatório de 200 ou 270l, 
sem tampa insonorizada.

SSC (Controlador Espiral Única)

2.2-5.5 kW
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OS  3-5-7:  Simples e silenciosos

 Extremamente silenciosa.
 Design muito compacto.
 Arranque/paragem automáticos.
 Motor classe F IP 55.
 Cada tampa está equipada com 

um pequeno reservatório de 10 ou 
24l protegido contra a corrosão.

Os controladores avançados presentes na gama Fini OS foram 
especialmente desenvolvidos para garantir uma óptima monitorização e 
regulação do funcionamento dos compressores, permitindo fl exibilidade e programação completa 
do compressor, para máxima efi ciência e segurança. 
O controlador SSC é fornecido com os modelos 3.7 e 5.5 kW. O monitor LCD apresenta as 
condições de trabalho e controlos do compressor de espiral única de acordo com o consumo de ar.  
Outras funções incluem o controlo remoto, auto-restart, apresentação de erros e informação de 
manutenção de rotina. 

Reservatório 24l (modelo OS3),
reservatório 10l  

(modelos OS5 e OS7)

Filtro de ar 
para eliminar poeiras e partículas

até 1 micron

Controlador inteligente SSC

Motor elétrico 
Classe F IP 55

Sistema de refrigeração avançado

Compressor de espiral

Material insonorizado de 
elevada qualidade

Versão aberta



A gama OS com unidades "Multi-Espiral": compressores de duas, três ou 
quatro unidades integradas na mesma máquina, com um sistema modular 
muito fl exível, também disponível com secador integrado: fl exibilidade 
máxima para todas as exigências em ar comprimido de qualidade.

7.5-22 kW
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OS  10-15-20-30:  Flexibilidade total

 Fiabilidade máxima.
 Design muito compacto.
 Elevada efi ciência.
 Manutenção e instalação fáceis.
 Motor IP 55 classe F.
 Vibrações reduzidas.

 Tampa super insonorizada com 
ventilação tipo labirinto.

 Manutenção fácil: o módulo 
espiral-motor é amovível da 
tampa para acesso rápido e fácil.

 

MSC (Controlador Multi Espiral)

Sistema de refrigeração avançado
Os comutadores de ar - ar quente de grandes 
dimensões proporcionam às nossas máquinas 
temperaturas de funcionamento baixas mesmo em 
condições de trabalho severas. Os refrigeradores 
de grandes dimensões em conjunto com electro-
ventoinhas controladas por termostato asseguram 
temperaturas de saída do ar comprimido mais baixas.

Presente nos modelos de 7.5 até 22 kW.
O monitor LCD alfanumérico com menu em 12 idiomas e 
interface RS485, permite controlar o funcionamento dos 

compressores multi-espiral de forma a satisfazer as necessidades 
de consumo de ar, arrancando e parando automaticamente o número de compressores necessários. O 

controlador MSC altera continuamente a ordem de arranque das unidades para equilibrar o tempo de funcionamento de cada bomba. 
Outras funções incluem o controlo remoto, auto-restart e o interface OD-BUS, que permite a monitorização do consumo de energia e a 

redução automática da pressão de funcionamento em função do tipo de trabalho. 



Hoje em dia, a redução do consumo de energia tornou-se um desafi o 
a nível global em termos de impacto ambiental. A série Multiespiral, 
de 7.5 a 22 kW, está também disponível na versão com transmissão de 
velocidade variável: o novo sistema "ScrollTronic" permite ao compressor 
adaptar-se automaticamente e de forma contínua ao consumo de ar do 
processo de produção. O inverter controla a velocidade de uma única 
unidade, ajustando a sua capacidade de acordo com as necesidades 
do processo. Se o consumo de ar for superior à capacidade da 
unidade, o funcionamento continua a uma velocidade fi xa, enquanto 
uma segunda unidade é accionada a uma velocidade variável. 

2.2÷5.5 kW
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Transmissão de velocidade variável

STC (Controlador ScrollTronic)

Para além das características do controlador MSC os compressores 
multi-espiral podem ser equipados opcionalmente com o controlador 
"ScrollTronic" com características completamente novas:

 Eliminação de picos de corrente na fase de arranque do motor.

 Optimização do consumo de  energia elétrica do compressor com um 

rácio directamente proporcional ao consumo de ar comprimido.

 Regulação constante da pressão de funcionamento com um desvio 

máximo de 0.2 bar à pressão de funcionamento defi nida.

 Desgaste reduzido dos componentes mecânicos, rolamentos da espiral e 

motor, com consequente redução dos custos de manutenção.

Custos operacionais

Poupança de energia 

Energia

Serviço 

Investimento 

52%

13%

20%

15%

Custos energéticos

100%

75%

50%

25%

0%

1 2 3 4

Sistema de fl uxo variável
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Características técnicas OS

* Débito de ar conforme ISO 1217 Anexo C, a 0.5 bar inferior à pressão de trabalho máxima na saída do compressor.
** ± 3 dB (A) como PNEUROP/CAGI PN-NTC 2.3.

MODELOS COM DIFERENTES VOLTAGENS, FREQUÊNCIAS E 10 BAR, DISPONÍVEIS A PEDIDO.

Código l Produto Espirais
  
AIR*

kW HP l/min. m3/h c.f.m. bar psi dB(A) BSP L  x  D  x  H (cm) kg Lbs

VW2SK72FNM221 200 OS 308-200F aberto 1 2.2 3 240 14.4 8.5 8 116 70 1/2" 140  x  55  x  97 109 240

VW3SB92FNM221 270 OS 508-270F TA aberto 1 3.7 5 410 24.6 15 8 116 74 1/2" 164  x  65  x  103 157 345

VW3SD92FNM221 270 OS 708-270F TA aberto 1 5.5 7.5 630 37.8 22.5 8 116 76 1/2" 164  x  65  x  103 167 367

VW0SK92FNM021 – OS 308 1 2.2 3 240 14.4 8.5 8 116 64 1/2" 70 x 65 x 89 97 213.4

VW0SB92FNM021 – OS 508 TA 1 3.7 5 410 24.6 15 8 116 67 1/2" 70 x 65 x 89 150 330

VW0SD92FNM021 – OS 708 TA 1 5.5 7.5 630 37.8 22.5 8 116 69 1/2" 70 x 65 x 89 160 352

VW2SK72FNM021 200 OS 308-200F 1 2.2 3 240 14.4 8.5 8 116 64 1/2" 140 x 53 x 124 155 341

VW3SB92FNM021 270 OS 508-270F TA 1 3.7 5 410 24.6 15 8 116 67 1/2" 155 x 65 x 155 240 528

VW3SD92FNM021 270 OS 708-270F TA 1 5.5 7.5 630 37.8 22.5 8 116 69 1/2" 155 x 65 x 155 245 539

VW3SB92FNM121 270 OS 508-270F-ES TA 1 3.7 5 410 24.6 15 8 116 67 1/2" 155 x 65 x 155 265 583

VW3SD92FNM121 270 OS 708-270F- ES TA 1 5.5 7.5 630 37.8 22.5 8 116 69 1/2" 155 x 65 x 155 270 594

VW0SE92FNM021 – OS 1008 TA 2 7.5 (2 x 3.7) 10 820 49.2 30 8 116 67 1/2" 116 x 60 x 103 265 583

VW0SF92FNM021 – OS 1508 TA 2 11 (2 x 5.5) 15 1260 75.6 45 8 116 68 1/2" 155 x 65 x 155 275 605

VW0SC92FNM021 – OS 2008 TA 3 15 (3 x 5.5) 20 1890 113.4 68 8 116 69 3/4" 141 x 80 x 150 515 1133

VW0SI92FNM021 – OS 3008 TA 4 22 (4 x 5.5) 30 2520 151.2 90 8 116 70 3/4" 141 x 80 x 150 580 1276

VW3SE92FNM021 270 OS 1008-270F TA 2 7.5 (2 x 3.7) 10 820 49.2 30 8 116 67 1/2" 158 x 60 x 155 350 770

VW3SF92FNM021 270 OS 1508-270F TA  2 11 (2 x 5.5) 15 1260 75.6 45 8 116 68 1/2" 158 x 60 x 155 360 792

VW3SE92FNM121 270 OS 1008-270F ES TA 2 7.5 (2 x 3.7) 10 820 49.2 30 8 116 67 1/2" 158 x 60 x 155 380 836

VW3SF92FNM121 270 OS 1508-270F ES TA  2 11 (2 x 5.5) 15 1260 75.6 45 8 116 68 1/2" 158 x 60 x 155 390 858

VW0SE97FNM021 – OS 1008 STC 2 7.5 (2 x 3.7) 10 820 49.2 30 8 116 67 1/2" 116 x 60 x 103 285 627

VW0SF97FNM021 – OS 1508 STC 2 11 (2 x 5.5) 15 1260 75.6 45 8 116 68 1/2" 155 x 65 x 155 295 649

VW0SC97FNM021 – OS 2008 STC 3 15 (3 x 5) 20 1890 113.4 68 8 116 69 3/4" 141 x 80 x 150 535 1179

VW0SI97FNM021 – OS 3008 STC 4 22 (4 x 5.5) 30 2520 151.2 90 8 116 70 3/4" 141 x 80 x 150 600 1323

VW0SE97FNM121 – OS 1008 ES STC 2 7.5 (2 x 3.7) 10 820 49.2 30 8 116 67 1/2" 116 x 60 x 103 315 693

VW0SF97FNM121 – OS 1508 ES STC 2 11 (2 x 5.5) 15 1260 75.6 45 8 116 68 1/2" 155 x 65 x 155 325 715

VW0SC97FNM121 – OS 2008 ES STC 3 15 (3 x 5) 20 1890 113.4 68 8 116 69 3/4" 141 x 80 x 150 575 1268

VW0SI97FNM121 – OS 3008 ES STC 4 22 (4 x 5.5) 30 2520 151.2 90 8 116 70 3/4" 141 x 80 x 150 640 1411

    ABERTO  (uma unidade com reservatório)

    SILENCIOSO (uma unidade com reservatório)

    SILENCIOSO (uma unidade com reservatório e secador)

    MULTI SILENCIOSO (unidade twin e multi sem reservatório)

    MULTI SILENCIOSO (unidade twin com reservatório 270 l)

    MULTI SILENCIOSO (unidade twin com reservatório 270 l e secador)

    MULTIESPIRAL  SILENCIOSO VELOCIDADE VARIÁVEL

    MULTIESPIRAL  SILENCIOSO VELOCIDADE VARIÁVEL COM SECADOR

    SILENCIOSO (uma unidade sem reservatório)

**
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Peças de reparação originais Secadores Geradores de nitrogénio

A marca “FSN” defende a originalidade dos 
componentes, especificamente fabricados 
e testados para util ização nos nossos 
compressores. A utilização de peças de 
reparação originais e certificadas garante 
a eficiência e fiabilidade do compressor, 
prolongando a sua vida útil e reduzindo os 
custos operacionais. 

FINI NUAIR S.p.A.
Registered offi ce and Headquarter: Via Einaudi, 6 - 10070 Robassomero (TO) - Italy
Bologna factory: Via Toscana, 21 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy
Tel.: +39 051 6168111 - Fax: +39 051 752408
Export Dept. Fax: +39 051 7417272

www.fi nicompressors.com - info@fi nicompressors.it

Os secadores NPS são adequados para secagem 
e purificação do ar comprimido em aplicações 
de ar respirável. Tipo BI  para “Ar respirável 
Industrial“ e modelo BM para “Ar respirável 
Médico“. Com ambos os sistemas, para além 
do processo de secagem com um ponto de 
condensação de -40 °C, os componentes CO, 
CO2, hidrocarbonetos, óxidos de nitrogénio e 
SO2 são eliminados. 

Os geradores de nitrogénio NGN representam 
uma forma económica de produzir nitrogénio 
no local. Com modelos adequados a uma ampla 
gama de fluxo e pureza do produto, a série 
NGN representa a eficiência e versatilidade 
excepcionais.
Ideais para: embalagem no sector alimentar, 
moldagem de plásticos, tratamento de 
soldadura de metais, indústria farmacêutica/
química, pressão de pneus.

A Fini também recomenda:

www.fsnspareparts.com


