
Din verksamhet 
förtjänar 

ett hållbart, 
starkt och rent 

rörsystem.

Distributionslösningar i rostfritt stål  
för specifika applikationer



I vissa industrier är materialvalet en avgörande faktor för slutproduktens kvalitet 

och styrs ofta av olika hälso-, säkerhets- och miljöföreskrifter. Eftersom tryckluft 

används i många olika applikationer, och i vissa fall även har direktkontakt med 

slutprodukten, är distributionssystemets egenskaper en viktig del att ta hänsyn till 

då en tryckluftslösning utformas.

Ett oljefritt tryckluftssystem är mycket viktigt i många applikationer och valet av 

rörsystem är kritiskt för att säkerställa en 100% oljefri luftförsörjning från kom-

pressorn till användningspunkten.

Därför introducerar AIRnet nu ett helt nytt rörsystem i rostfritt stål. Mot bakgrund 

av de stränga krav som ställs i olika industrier garanteras 100% överensstäm-

melse med de högsta kvalitetsnormerna.

Hållbart, starkt och rent 
från början till slut.



Ett komplett
produktutbud

Viktiga egenskaper

Anslutning
Vid installation monteras kopplingen på röret med referens 

till ett i förväg markerat införingsdjup. En pressanslutning 

skapas genom pressning med ett godkänt pressverktyg. 

Tätningsringen är patenterad och har en linsformad profil 

som är exakt anpassad till kopplingens vulst.  

Fördelar:

 • Tätningsytan mot röret blir 20% större och risken för läckage 
 minskar väsentligt.

• Det går enklare och snabbare att föra in röret i kopplingen 
 och installationstiden blir därför kortare jämfört med andra system. 

• Perfekt passform mellan tätningsringen och kopplingens vulst 
 eliminerar risken att tätningsringen skadas vid införingen av röret.

• Ingen korrosion och inga läckage

• Snabbt och okomplicerat att installera med hjälp 

 av enkla verktyg

• Ingen svetsning eller gängning – bara pressning

• Ingen silikon och ingen olja

• FKM-tätning (godkänd för användning i läkemedels-  

 och livsmedelsapplikationer)

• Kan användas i renrumsapplikationer (316 L)

• 10 års garanti
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www.airnet-system.com

 HÅLLBARA OCH UNDERHÅLLSFRIA MATERIAL

 KONTINUERLIGT FLÖDE OCH BIBEHÅLLET TRYCK

 BESTÄNDIG LUFTKVALITET 

 LÅGA OPERATIONELLA KOSTNADER

 LÅGA INSTALLATIONSKOSTNADER

 LÅGA MODIFIERINGSKOSTNADER

 SÄKERHET

För att uppnå den lägsta 
totala livscykelkostnaden i din 
verksamhet erbjuder AIRnet

För att understryka kvaliteten i AIRnet erbjuder 

vi våra kunder 10 års garanti* på kopplingar, 

rör och komponenter relaterat till defekter 

i material eller tillverkning.

Din återförsäljare
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* Se detaljerade villkor i separat skrivelse, AIRnet garantivillkor.


