Uw processen
verdienen
een solide, veilig
en schoon
leidingsysteem.

Oplossingen van roestvaststaal
voor speciale toepassingen

Veilig, solide en schoon

van begin tot eind.

In bepaalde industrieën is materiaalselectie cruciaal voor de uiteindelijke kwaliteit
van het eindproduct. Dit kan zelfs direct van invloed zijn op gezondheids-, veiligheidsen milieuvoorschriften. Perslucht of vacuüm worden gebruikt voor diverse toepassingen en komen soms direct in contact met het eindproduct. Hierbij is de veiligste oplossing de beste oplossing.
De voorkeur voor olievrije persluchtsystemen is heel begrijpelijk, maar de keuze
voor een leidingsysteem dat 100% olievrije perslucht levert vanaf de productie tot
het punt van afname is evenzeer van groot belang.
AIRnet introduceert daarom nu zijn gloednieuwe leidingsysteem van roestvaststaal.
AIRnet Stainless Steel houdt rekening met de strengste eisen van verschillende
industrieën en zorgt daarom voor 100% conformiteit met de hoogste kwaliteitsnormen.

aansluiting
De indrukverbinding wordt tot stand gebracht door de leiding in de

een compleet
productassortiment

fitting te steken met inachtneming van de gemarkeerde insteekdiepte.
De verbinding wordt tot stand gebracht via indrukken met goedgekeurd
indrukgereedschap. Wij gebruiken een gepatenteerde afdichtring met
een lenticulair profiel dat in de perskrimpgroef past.

De voordelen:
•

20% vergroting van het afdichtoppervlak met een veiligheids-

108 mm
4”

afdichtring minimaliseert het ongevallenrisico
•

Elimineert het risico dat de afdichtring wordt uitgedrukt of
beschadigd raakt

•

De goede passing tussen de afdichtring en de groef maakt
het gemakkelijker om de leidingen in te steken.

belangrijkste
kenmerken
•
•
•
•
•
•
•

88 mm
3”

Geen corrosie, lekbestendig en tien jaar garantie
Perspassingsysteem zorgt voor snelle installatie met minimaal gebruik
van gereedschap
Niet lassen, geen schroefdraden: alleen duwen en indrukken

76 mm
2 1/2”

Siliconenvrij systeem
FKM-afdichting (goedgekeurd door alle internationale regelgevende
lichamen in de farmaceutische industrie en de levensmiddelenindustrie)
Kan worden gebruikt voor toepassingen in clean rooms (316 L)

54 mm
2”

Aanzienlijke besparingen op arbeidskosten

42 mm
1 1/2”

35 mm
1 3/8”
28 mm
1”
15 mm
1/2”

In overeenstemming met de hoge prestaties
van het AIRnet-productassortiment geven
wij onze klanten tien jaar garantie.

Voor het bereiken van de laagste
Total Cost of Ownership biedt
AIRnet het volgende
HOOGWAARDIGE MATERIALEN
OPTIMALE BEDRIJFSPRESTATIES
LAGE BEDRIJFSKOSTEN
LAGE INSTALLATIEKOSTEN

VEILIGHEID

Uw dealer

www.airnet-system.com
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LAGE MODIFICATIEKOSTEN

