Direktdrivna skruvkompressorer under 30 kW

Skruvkompressorer

CPVSd

Människor. Passion. Prestanda.

CPVSd-serien 10–20 HK / 7,5–15 kW
och 20–50 HK / 22–37kW direktdrift

Optimera din
energiförbrukning
Vår helt nya serie CPVSd är framtagen för optimala
prestanda och mycket låg energiförbrukning. Direktdrift
tillsammans med variabel motorstyrning ger en
kompressoranläggning som slår det mesta.
De finns också som kompletta enheter monterade på
tank tillsammans med kyltork (max 20hk).
Ett brett utbud av tillbehör gör att dessa maskiner lätt
kan anpassas och skräddarsys för att uppfylla varje
kunds behov.

Låga ljudnivåer
Både skruvelementet
och växellådan
(direktkopplade)
i kombination
med den kraftiga
ljudisoleringen ger en
mycket låg ljudnivå.

Enkelt och snabbt
underhåll
Snabb och enkel
service, alla
servicekomponenter
är placerade nära
frontpanelen.

CPVSd 40 Hk D

ES4000

Energibesparande

Luftkvalitetspaket

En unik styrenhet,
särskilt framtagen för
att spara energi.

Den nya generationen
skruvelementet
i kombination
med de nya
frekvensomriktarna
resulterar i hög
flexibilitet och
effektivitet.

CPVSd finns
med torkenhet,
vattenavskiljare
och efterfilter för
förbättrad luftkvalitet.

Energiförbrukning

Luftbehov

35% energibesparing

12 % investering

Luftbehov

3% installation

Driftkostnader med variabel hastighet

8 % service

Kostnad för pålastning-avlastning

77 % energiförbrukning

Besparing

Direktdrift med enastående effektivitet
Direktdrift i kombination med den unika
styrningen resulterar i ett mycket brett
regleringsområde och mycket låg specifik
energi som krävs vid varje varvtal. Denna
generationen av skruvelement med mycket
snäva toleranser ger enastående volymetrisk
effektivitet och resulterar i en mycket låg
energiförbrukning.

Teknisk tabell
Typ

l/min @ 7bar
min

max

HK

kW

Bar

dB(A)

L x B x H (mm)

CPVSd direktdrift
CPVSd 10*

272

1225

10

CPVSd 15*

265

1823

15

CPVSd 20*

258

2217

20

CPVSd 30

767

4050

30

CPVSd 35

767

4617

35

CPVSd 40

1000

5450

CPVSd 50

1067

6000

7,5

(+ torkenhet)

5,5–12,5

62

995 x 655 x 1045 (1415 x 655 x 1045)

11

5,5–12,5

64

995 x 655 x 1045 (1415 x 655 x 1045)

15

5,5–12,5

65

995 x 655 x 1045 (1415 x 655 x 1045)

22

5,5–12,5

68

1320 x 830 x 1555 (1320 x 830 x 1555)

26

5,5–12,5

69

1320 x 830 x 1555 (1320 x 830 x 1555)

40

30

5,5–12,5

70

1320 x 830 x 1555 (1810 x 830 x 1555)

50

37

5,5–12,5

71

1320 x 830 x 1555 (1810 x 830 x 1555)

*Ovanstående kompressorer finns även tankmonterade (270L, 500L)

Chicago Pneumatic: komplett erbjudande,
global närvaro
Skruvkompressorer

Kolvkompressorer

Serviceverktyg för
industri och fordon

Portabla kompressorer
och generatorer

Byggnadsutrustning

Omsorg. Förtroende. Effektivitet.
Omsorg.

Omsorg är vad service handlar om: professionell service av kunniga människor, som använder högkvalitativa
originaldelar.

Förtroende.

Förtroende förtjänas genom att vi uppfyller våra löften om tillförlitlig, oavbruten prestanda och lång livslängd på
utrustningen.

Effektivitet.

Effektiv utrustning säkerställs genom regelbundet underhåll. Serviceorganisationens effektivitet handlar om hur
Originaldelar och Service gör skillnad.

08-53 33 07 07 / 0155-60 60 60
info@murensmaskinservice.se

www.cp.com
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