
Solide, eenvoudig, slim. 
Hoge betrouwbaarheid in persluchtdroging. 
CNR 75-100 OLIEVRIJE COMPRESSOREN



In sectoren zoals de levensmiddelen- en 
drankenindustrie, elektronica- en textielindustrie 
moet elk risico van verontreiniging met olie in de 
processen worden uitgesloten. Het is essentieel 
dat hun perslucht 100% olievrij is. Dankzij 
uitstekende betrouwbaarheid, weinig onderhoud 
en lage bedrijfskosten zijn olievrije compressoren 
een goede investering.

Olievrije compressoren

De nieuwe CleanAIR CNR is ontwikkeld met 
hoogwaardige onderdelen en voor zwaar 
gebruik. Hij biedt 100% olievrije perslucht voor 
een breed scala aan industriële toepassingen. 
Dankzij het slimme ontwerp, het lage 
energiegebruik en de minimale 
onderhoudsvereisten worden de kosten en de 
invloed op het milieu tot een minimum beperkt.

CleanAIR olievrije 
zuigerserie

1. Absoluut schone lucht
Wanneer uw werkzaamheden absoluut schone lucht vereisen, is 
“technisch olievrije” echt niet genoeg. Oliegeïnjecteerde 
compressie, zelfs gefilterd, kan niet garanderen dat alle 
oliedampen, aërosolen en andere verontreinigingen uit de lucht 
worden verwijderd. Dankzij de innovatieve olievrije technologie die 
in de CleanAIR CNR is ingebouwd, bent u verzekerd van absoluut 
schone lucht.

2. Eersteklas betrouwbaarheid
Met een levensduur van 16.000 uur is de CleanAIR CNR een 
metgezel voor de lange termijn. Deze superieure betrouwbaarheid 
komt voort uit de hoogwaardige componenten en de 
compressietechnologie. Omdat de CleanAIR CNR geen olie 
gebruikt, gaat deze langer mee en is slechts minimaal onderhoud 
nodig. Olie verversen is niet nodig.

3. Hoge efficiëntie
Het energiegebruik is belangrijk, omdat het de hoogste kosten 
voor het gebruik van een compressor vormt. De direct 
aangedreven CleanAIR CNR heeft een aantal vernieuwende 
aspecten (motor met enkel lager, belast/stop-technologie, enz.) 
om het energiegebruik te verlagen tot een indrukwekkend 
minimum.

4. Laag geluidsniveau
  Dankzij de geluiddempende materialen en omkasting bedraagt 
het geluidsniveau van de CleanAIR CNR slechts 67 dB(A). Met 
deze stille prestaties die voorheen onbereikbaar waren voor een 
olievrije zuigercompressor, is de CleanAIR CNR geschikt voor 
geluidsgevoelige omgevingen.

5. Geavanceerde besturing
De CleanAIR CNR wordt geleverd met geavanceerde 
elektronische regeling en bewaking. De one-touch-regelaar is 
gebruiksvriendelijk, waardoor zowel de prestaties als de 
betrouwbaarheid worden geoptimaliseerd.



CNR 75-100 Olievrije compressoren

Levensmiddelen en dranken
Als fabrikant van levensmiddelen en 
dranken kent u productkwaliteit en 
gezondheidskwesties. Daarom kiest u 
uitsluitend voor 100% olievrije perslucht.

Chemicaliën en kunststoffen
In de chemische industrie en productie is 
productzuiverheid een absolute noodzaak. 
Daarom kiest u uitsluitend voor 100% 
olievrije perslucht.

Elektronica
Ultraschone productieomstandigheden 
zijn essentieel voor de kwaliteit van 
elektronische componenten. Elektronica-
experts weten dat kwaliteit en reinheid 
cruciaal zijn. Daarom kiest u uitsluitend 
voor 100% olievrije perslucht.

Textiel
Het produceren van prachtige stoffen met 
de meest verfijnde kleuren en patronen is 
een kunst. Modeontwerpers vertrouwen hun 
creaties alleen toe aan fabrikanten die in 
staat zijn de hoogste kwaliteit te leveren. 
Daarom kiest u uitsluitend voor 100% 
olievrije perslucht.

Olievrije 
toepassingen

Lees meer over andere industrieën en typische toepassingen op oilfreecompressors.eu



CleanAIR CNR

Geluidsisolatie

Motorinlaat

Temperatuursensor

VV-koeling

Regelaar

Luchtfilter

Schakelkast

Geluiddempende 
omkasting

Koelventilator met 
krachtige prestaties

Klasse 0 gecertificeerde 
olievrije pomp

Flexibiliteit
• Volledige serie met verschillende opties voor 

vermogen (7–10 pk) en druk (4–10 bar).
• Op frame en op ketel gemonteerde versies leverbaar.

Hoogwaardige perslucht
• Pomp conform ISO 8573-1 Klasse 0 met TÜV-

certificering produceert 100% schone perslucht.
• Zeer efficiënte filtratie voor een veilige werking.

Energiebesparing
• Directe aandrijving biedt aanzienlijke energiebesparing 

vergeleken met compressoren met riemaandrijving.
• Start-stoptechnologie vermijdt energieverspilling 

tijdens ontlastcyclus.
• Motor met enkel lager verlaagt wrijving.

Betrouwbaarheid
• Gepatenteerde roestvaststalen inlaat-/

uitlaatpompkleppen.
• Onovertroffen lage onderhoudskosten.

Continu bedrijf
Gesmeerde compressoren werken tot 20% van hun bedrijfstijd in de afkoelmodus. Dankzij de olievrije technologie en het interne 
koelsysteem biedt de CleanAIR CNR een bedrijfscyclus van 100% voor ononderbroken bedrijf.
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Het gaat om de binnenkant. En in de CNR vindt u het allerbeste op het gebied van olievrije 
compressietechnologie – om u de kwaliteit perslucht te geven waarop u elke dag kunt rekenen.

Geavanceerde CleanAIR-technologie

Een robuuste pomp
• De lichtgewicht aluminium pomp voorkomt de vorming van 

condensaat, waardoor de levensduur van uw apparatuur wordt 
verlengd.

• Roestvaststalen schijfkleppen bieden sterke prestaties, 
betrouwbaarheid en eenvoudig onderhoud.

• De heavy duty-krukaskogellagers met levenslange afdichting 
zorgen voor een goede luchtkwaliteit, terwijl de 
onderhoudsbehoeften tot een minimum worden beperkt.

• V-vormige zuigers verminderen trillingen tot een minimum. 
• Geavanceerde pompmaterialen van hoge kwaliteit maximaliseren 

de prestaties en levensduur.

Volledige controle
De CNR wordt standaard geleverd met de ultramoderne Airlogic2T-
touchscreen-regelaar, die u op het scherm en op afstand inzicht geeft 
in de prestaties van uw compressor:
• Groot kleurentouchscreen van 4,3 inch.
• 30+ talen.
• Waarschuwingsindicatoren en uitschakelalarmen.
• Aanduiding van onderhoudsstatus en -schema.
• Online visualisatie van de bedrijfsomstandigheden.
• Analyse van compressorgegevens.

Een aandrijving die is gebouwd voor operationele efficiëntie
• Directe aandrijfmotor zonder transmissieverlies levert grote energiebesparingen op.
• De transmissie is rechtstreeks aan de pomp geflensd om energieverliezen en -gebruik te verminderen.
• De motor is IP55/4-polig/isolatieklasse F voor een betrouwbare werking onder zware omstandigheden.
• De motor is gemonteerd op een antivibratiekussen en is ontworpen om het geluidsniveau tot een minimum 

te beperken.



Gebruikt u nog steeds stikstofflessen?

Stikstofgeneratiesystemen combineren een compressor met een stikstofgenerator om het duurzame en kostenefficiënte 
alternatief voor cilinders of bulktoevoer te creëren. Een stikstofgeneratiesysteem zorgt voor een onafhankelijke levering van stikstof, 
wanneer u het nodig hebt en tegen de laagste kosten, waardoor de kosten voor bestellen, transport, opslag en levering worden 
geëlimineerd.

Kleinere 
investeringen

Lagere 
onderhoudskosten

Langere 
levensduur van 
de generator

Gebruikt en/of produceert u regelmatig stikstof? De CleanAIR CNR is de hoogwaardige, kostenbesparende basis van uw 
stikstofgeneratiesysteem. In tegenstelling tot gesmeerde compressoren heeft de olievrije CleanAIR CNR geen extra koolstoffiltering 
of condensaatbeheer nodig. Als gevolg hiervan biedt de CleanAIR CNR u een compacter vloeroppervlak, minder onderhoud en 
minimale uitvaltijd. Omdat het adsorptiemiddel van de stikstofgenerator niet in gevaar komt, gaat uw systeem ook langer mee.

Stikstof nodig? Voeg CleanAIR toe
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Technische gegevens

Prestaties

Compressortype
Maximum  
werkdruk FAD**

Geïnstalleerd 
aanbevolen 

motorvermogen

Gelu-
idsniv-

eau Ketel Versie

bar(e) psig l/s m3/min cfm kW pk db(A) l

CNR 75 10 145 11 0.66 23.3 5.5 7.5 67
270
500

BM/
TM*

CNR 100 10 145 15.5 0.93 32.8 7.5 10 69
270
500

BM/
TM*

* BM: op frame gemonteerd – TM: op ketel gemonteerd.
** Spanning: 400 V/50 hz.
*** Bedrijfsgegevens gemeten volgens ISO 1217, 3e uitg., bijlage C-2009.
**** Gemiddeld geluidsniveau gemeten volgens ISO 2151/Pneurop/Cagi-testcode PN8NTC2; tolerantie 3 dB(A).

Model
Montage op frame

Montage op ketel 
270 liter

Montage op ketel 
500 liter

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

B
(mm)

H
(mm)

CNR 75-100 1442 808 871 1752 808 1315 1984 808 1457

Afmetingen

Referentieomstandigheden

Absolute inlaatdruk 1 bar (14.5 psi)

Inlaatlucht- en 
koelvloeistoftemperatuur

20°C, 68°F

FAD gemeten bij 7 bar

Montage op frame Montage op ketel

Hoogte 

Breedte Lengte



Neem contact op met uw lokale vertegenwoordiger:
www.creemers.nl
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AANDACHT

Service gaat om aandacht: 

professionele service 

uitgevoerd door bekwame 

mensen, met gebruik van 

hoogwaardige originele 

onderdelen.

VERTROUWEN

Vertrouwen wordt ver-

kregen door het leveren 

van betrouwbare, onon-

derbroken prestaties en 

lange levensduur van de 

apparatuur.

EFFICIËNTIE

Het rendement van de 

apparatuur wordt gega-

randeerd door regelmatig 

onderhoud. Efficiëntie van 

de serviceorganisatie is 

hoe originele onderdelen en 

service het verschil maken.

© 2021, Creemers. Alle rechten voorbehouden. Alle vermelde merken, productnamen, bedrijfsnamen, handels- en dienstmerken zijn het 
eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Onze producten worden voortdurend verder ontwikkeld en verbeterd. Daarom behouden wij 
ons het recht voor om productspecificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Afbeeldingen zijn niet contractueel bindend.


