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CPM 3-9
Ruuvikompressorit - 2.2-7.5 kW / 3-10 hp



CP:n CPM 3-9 on työpajan kompressori: voimakas, helppokäyttöinen ja luotettava. 
Ruuvikompressori tuottaa enemmän paineilmaa pitäen energiankulutuksen samalla 
alhaisena, ja mikä vielä tärkeämpää, voit käyttää sitä huoletta koko päivän. CPM 2,2 - 7,5kW 
sarjaan on saatavilla optioita joilla voimme täyttää useimpien asiakkaiden tarpeet. Sarja on 
saatavilla yleisimmillä säiliö / kuivain vaihtoehdoilla.

ENEMMÄN ILMAA, PIENEMMÄT ENERGIAKULUT
• 15% enemmän paineilmaa. 12% pienempi energiankuluttus 

verrattuna edelliseen.
• Kestää jatkuvan käytön: 24/7 12kk vuodessa. 

HELPPOKÄYTTÖINEN
• Intuitiivinen ohjain 

• Irroitettavat paneelit huoltoa varten. 

YKSI YKSIKKÖ
CPM on kompressoripaketti johon 

voidaan integroida paineilmasäiliö ja 
kuivain, jotta sinä säästät lattiapintaa ja 

asentaminen on helppoa ja siistiä.

RAKENNETTU KESTÄMÄÄN
CPM on rakennettu Euroopassa linjalla joka on 
automatisoitu niin että sekä ruuviyksikön että 

koko kompressorin suorituskyky vastaa 
suunniteltuun ja ilmoitettuun. 

CPM 3-9 Öljytiivistetyt ruuvikompressorit
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Työpajan kompressori

Edullinen ostaa ja 
omistaa
CPM ei vaadi erillistä kompressorihuonetta. 
Tämä vähentää logistisia ongelmia, kuten 
putkistoja, mutta myös alentaa käyttö- ja 
investointikustannuksiasi. Miten? CPM: n ei 
tarvitse työntää ilmaansa monimutkaisen 
putkiverkon läpi. Tämä tarkoittaa vähemmän 
painehäviöitä ja suurempaa vapaan ilman 
toimitusta, mikä tuottaa merkittäviä 
energiansäästöjä. Mutta se usein myös 
vapauttaa mahdollisuuden valita alhaisempi 
paine- ja tehomuutos CPM: ssä ja siten 
alentaa investointikustannuksia merkittävästi.

MUKAVAN HILJAINEN 
CPM 3-9 on rakennettu asennettavaksi ja käytettäväksi 
juuri siellä missä tarvitset: työtilassasi. Siksi teimme 
yksiköstä erityisen hiljaisen. Kun melutaso on niinkin 
alhainen kuin 61 dB (A), CPM on verrattavissa 
kodinkoneisiin.

matalammat  
toimintakulut

Alemmat investointi kulut

Pienempi energian
käyttö ja lasku

Pienempi paine ja 
pienempi moottori



Kompressoripaketti 

Ohjain
CPM 3-9 voidaan varustaa 
 ES4000 Basic ohjaimella,
jonka avulla kompressorin 
käyttäminen on helppoa ja 
turvallista. Ohjain tarjoaa:

   Ikoni-pohjaisen _          näytön.  
  Paineen ja lämpötilan lukemat.
  Kaukokäynnistys.
  Automaattinen uudelleenkäynnistys.  
  Huoltovaroitukset.
  Vikojen hallinta.
   Paineen asetukset ohjaimesta.

Saatavilla 200, 270 ja 500-litran  
säiliöversioina, sekä kokonaan ilman 
säiliötä.

Jäähdytyskuivain 
CPM voidaan varustaa 
kuivaimella jotta käytössäsi 
on kuivaa, laadukasta 
ilmaa.
 
Hiljainen kotelo 
Pellit pitävät melun 
kompressorin sisässä niin 
että jäljelle jää 61-68 dB(A).

Ruuviyksikkö
CPM 3-9 on varustettu tehokkaalla 

ruuviyksiköllä joka tuottaa 15% 
enemmän paineilmaa ja on 12% 

energiatehokkaampi kuin 
edellinen sukupolvi.

IE3 moottori 
takaa jatkuvan käytön ja 

energiatehokkuden 
ongelmitta ja varmasti.
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Varusta sinun CPM kompressori
CPM 3-9 voidaan tilata monilla eri optioilla jotta se vastaa eri asiakkaidemme 

erilaisiin tarpeisiin.

Jos et käytä kompressoriasi jatkuvasti, kondensaatin estoon 
investoiminen on älykäs valinta. CPM eliminoi 
kondensoitumisriskin useilla ominaisuuksilla, kuten 
öljylämmittimellä, trooppisella termostaatilla ja 500 litran 
säiliöllä.

Uniikki 
kondenssin
hallinta 

Öljyn lämmitin 
Estää kondenssin muodostumisen öljyyn 

pitämällä öljyn lämpimänä kun 
kompressori ei kuormitu tarpeeksi.

Trooppinen termostaatti  
Nostaa öljyn lämpötilaa ja estää 
kondenssinmuodostumista 
kompressorin käydessä

Linja suodattimet 
Voidaan lisätä jotta öljy- ja 
partikkelipitoisuus laskee.

Lauhteenpoistin 
Poistaa tankista veden.

500-litran tankki
Antaa lisää kapasiteettia ja 

parantaa ilmanlaatua ja 
kompressorin toimintaa



Plug & play 
malli

  On/off kone
  Hyvä tuotto 
(FAD)   
Jatkuva käyttö 
Hiljainen

Helppous

Luotettavuus

Helppous

Huolletta- 
vuus Standardi 

malli

 Ohjain
  Hälytykset 
  Huolto ajastimet

+ Ohjain
   Jatkuva & 
keskeytyvä käyttö  
Jatkuva tuottavuus 
ja mielenrauha 
Ainoa markkinoilla

+ Öljynlämmitin
+ Trooppinen 
termostaatti

Kondenssin 
kestävä

Jatkuva & 
keskeytyvä käyttö
Mielenrauha
Kestävyys
Tuottavuus
Pitkät syklit

  Luotettavuus
  Ei kondens-
siongelmia

Mukavuus

Luotettavuus

+ 500-litran säiliö 
+ vedenpoistin

Kaiken 
kattava

Ruuviteknologian edut 
Harkitsetko mäntäkompressoria? CPM 3-9: n kiertoruuvitekniikka tarjoaa paljon vahvempia etuja. Nopea 
suorituskyvyn, melun ja ilmanlaadun vertailu osoittaa, että CPM on parempi työpajaratkaisu.

Suorituskyky  
CPM tuottaa enemmän 

ilmaa ja tekee sen 
tehokkaammin erinomaisen 

ruuviyksikön ansiosta.

Toiminta-aika  
Ruuvikompressoria voit 
rasittaa enemmän kuin 
mäntäkompressoria 

Alempi melutaso
CPM 3-9:n melutaso on 

vain 61-68 dB (A). Männät 
ovat tyypillisesti 20 dB (A) 

kovempia.

Puhtaampaa ilmaa 
Kun öljypitoisuus on alle 

5 ppm, CPM tuottaa 
paljon puhtaampaa ilmaa 

kuin tyypillinen 
mäntäkompressori (yli 30 

ppm) suojaamaan
paineilmatyökalusi.

Kompressori sinulle
Do you need advanced reliability features or will a basic 
version suffice? These four CPM 3-9 configurations mix and 
match standard components with advanced options to give 
you a solution that best meets your needs. 

CPM 3-9 Öljytiivistetyt ruuvikompressorit



www.cp.com

* Suorituskyky mitattu ISO1217, liite C, mukaisesti
** Melutaso mitattu ISO2151 2004 mukaisesti

* +65mm lisää syvyyttä 7,5kW / 10 hp mallille.

Malli

MAX. 
 TYÖPAINE

NIMELLIS -
PAINE 

TUOTTO FAD @ 
NIMELLIS 

OLOSUHTEISSA*

MOOTTORI 
TEHO

ÄÄNI 
TASO 

**

WEIGHT

LATTIA- 
MALLI SÄILIÖ 

200L.

SÄILIÖ 
200L. + 
KUIVAIN

SÄILIÖ 
270L.

TANK- 
SÄILIÖ 

270L. + 
KUIVAIN

Bar Bar m3/h l/min cfm kW hp db(A) kg

CPM 3
8 7.5 22.0 366 12.9

2.2 3 61 110 165 190 180 205
10 9.5 17.6 294 10.4

CPM 4
8 7.5 28.4 474 16.7

3 4 61 115 170 195 185 210
10 9.5 22.0 366 12.9

CPM 5.5
8 7.5 36.0 600 21.2

4 5.5 62 120 175 200 190 215
10 9.5 31.0 516 18.2

CPM 7.5
8 7.5 53.3 888 31.4

5.5 7.5 66 130 185 210 200 225
10 9.5 46.8 780 27.5

CPM 9
8 7.5 63.7 1062 37.5

7.5 10 68 140 195 225 210 240
10 9.5 59.0 984 34.7

MALLI LEVEYS SYVYYS* KORKEUS

Lattia-malli 620 630 950

Tankin päällä 200 L.
1430 600 1260

Tankin päällä 200 L. kuivaimella

Tankin päällä 270 L.
1540 600 1350

Tankin päällä  270 L. kuivaimella

Tankin päällä 500 L.
1940 605 1500

Tankin päällä 500 L. kuivaimella
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Tekniset tiedot
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Since 1901 the Chicago Pneumatic name has represented reliability and attention to customer needs, with construction, maintenance  
and production tools and compressors designed for specific industrial applications. Today, Chicago Pneumatic has a global reach, 
with local distributors around the world.
Our people start every single day with a passion to research, develop, manufacture and deliver new products that are meant to meet your 
needs not only today, but tomorrow as well. To learn more, visit www.cp.com. 

Use only authorized parts. Any damage or malfunction caused by the use of unauthorized parts is not covered by Warranty or Product Liability.

For more information, please contact your CP partner:
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