
Din produktion
fortjener et optimalt 

luftrørsystem



Det optimale rørsystem er dimensioneret og 

installeret til at understøtte en bæredygtig drifts-

standard i produktionsprocessen. Materiale og 

produktdesign, installation og vedligeholdelses-

omkostninger; fleksibilitet og sikkerhed. Alle har 

betydning for dine totale ejeromkostninger og 

niveauet af effektivitet i din produktion. 

Hvis du ønsker et effektivt og ubesværet system, 

som kan brugertilpasses til ethvert produktions 

setup, vil AIRnet vise sig at være det bedste 

investeringsvalg du kan træffe. Det er et high-end 

aluminiumssystem designet til at spare de penge 

som andre rørsystemer bruger.

Optimeret produktion,
maksimeret energieffektivitet 
og minimerede omkostninger

Totale
ejeromkostninger 

AIRnetTraditionelt

Energiomkostninger

Justeringsomkostninger

Materialeomkostninger

Installationsomkostninger

Vedligeholdelsesomkostninger

Fra kilde til
anvendelsessted
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Kontinuerlig
luft flow

Holder 
trykket oppe

AIRnet systemet er designet med lækagesikre samlinger, som 

forebygger tab af flow og energi. Tæringsfri aluminiumsrør og 

højkvalitets fittings sikrer et problemfrit og vedvarende flow 

gennem rørsystemet. Tab som følge af friktion er reduceret til 

absolut minimum.

Vidste du at et tryktab på 1 bar resulterer i et 7 % 

højere energiforbrug? For at undgå disse tab, er det 

vigtigt at sikre sig, systemet er dimensioneret korrekt, 

er fri for lækager og vedholder trykket. AIRnet er et 

teknisk avanceret aluminiumsrørsystem, som kan 

tilpasses det ønskede tryk til en lang række krævende 

anvendelser.
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4 Dynamisk design

Bæredygtig
luftkvalitet

Det ideelle rørsystem kan tilkobles ethvert eksisterende 

rørsystem, og det kan nemt justeres til ændringer i produktions 

setuppet. AIRnet opfylder disse behov med et bredt udvalg af 

udskiftelige og genanvendelse fittings, designet til at under-

støtte opgradering i layout eller kapacitet. AIRnet er hurtigt at 

installere, nemt at tilpasse og omkostningseffektivt.

AIRnet er et tæringsfri, holdbart system, som ikke påvirker 

kvaliteten af den gas/luftart der transporteres. Dette minimerer 

vedligeholdelsesomkostningerne samt omkostninger relateret til 

beskyttelse af tilkoblet udstyr, processer og anvendelser.

AIRnet tilbyder de

laveste totale 

ejeromkostninger 

gennem tiden.

Det er den opti-

male løsning for 

ethvert formål.



INGEN 
vedligeholdelse

INGEN
tæring

 70%
 

7 gange
lettere

hurtigere 
installation

IMPONERENDE
energibesparelser

100% 
genanvendeligt 
modulært
design

AIRnet tilbyder de

laveste totale 

ejeromkostninger 

gennem tiden.

Det er den optimale 

løsning for ethvert 

formål.
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www.airnet-system.com

For at opnå de laveste
totale ejeromkostninger
tilbyder AIRnet

 MATERIALER AF HØJESTE KVALITET

 HØJ ENERGIEFFEKTIVITET

 OPTIMAL DRIFTS PERFORMANCE

 LAVE DRIFTSOMKOSTNINGER

 LAVE INSTALLATIONSOMKOSTNINGER

 LAVE JUSTERINGSOMKOSTNINGER

 SIKKERHED

Sammen med højkvalitets 

præstationen af AIRnet 

produktserien, tilbyder vi vores 

kunder 10 års garanti på AIRnet 

fittings og aluminiumsrør mod 

materialefejl.

Din Forhandler


