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G1" of G2"

Verlies van perslucht tijdens nachtelijke 
uren is een veel voorkomend probleem.
Vaak wordt dit veroorzaakt door slechte 
aansluitingen in het leidingnet, lekkende 
flotteraftappen etc.

Er zal geen kostbare perslucht verloren 
gaan op momenten dat er geen vraag is 
naar perslucht op de werkvloer.

WERKING VAN DE AIR-SAVER

De Air-Saver is een “programmeerbare” electrisch aangedreven kogelkraan, voor 
zeven werkdagen! Deze programeerbare 2-weg afsluiter kan worden aangesloten, 
bijvoorbeeld bij de uitgang van een drukvat of in de hoofdleiding van het centrale 
persluchtleidingnet.

Deze Air-Saver wordt geprogrammeerd zodat deze aan het begin van de werkdag 
automatisch opent en aan het eind van de werkdag weer automatisch sluit. 
Onnodig verlies van perslucht door lekkages buiten werktijd wordt voorkomen en leidt 
tot kostenbesparingen.

• Vertraagde kogelkraan openingstijd voorkomt hamerslag in leidingnet.
• Compact ontwerp, eenvoudig te installeren.
• Programmeerbaar of middels afstandsbediening bestuurbaar.
• Mogelijkheid om de kogelkraan handmatig te openen en te sluiten.
• Overwerk-functie indien perslucht langer of tijdelijk nodig is.
• LCD met weergave programma en actuele tijdsaanduiding.
• Interne batterij beschermt programma bij stroomuitval.

TECHNISCHE VOORDELEN



De hierbij verstrekte informatie wordt verondersteld nauwkeurig en betrouwbaar te zijn. Nochtans wordt geen verantwoordelijkheid
genomen voor het gebruik, of voor enige schending van octrooien of rechten van anderen welke uit het gebruik kunnen

voortvloeien. Bovendien behoudt de fabrikant zich het recht voor om informatie zonder bericht noch enige verplichting te herzien. Subject to Change
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• Dankzij de Air-Saver levert de compressor alleen lucht als er ook daadwerkelijk vraag naar is.
• Tijd en geld worden bespaard doordat de werkdag altijd met een vol drukvat begint.
• Het onnodig opstarten van de compressor buiten werktijd wordt voorkomen.
• Strek vermindering van de energie-, service- en onderhoudskosten van de compressorinstallatie.
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