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I en vanlig tryckluftsanläggning finns det alltid ett läckage av tryckluft. 
Oftast uppstår de vid kopplingar, slangar, flottörer osv. Detta vill man 
eliminera så mycket som möjligt då varje läckage ökar energiförbruk-
ningen och påverkar ekonomin samt miljön.

Air-saver kan programmeras att öppna anslutningen till tryckluftbehål-
laren vid början av en arbetsdag, för att sedan stänga anslutningen till 
tryckluftsbehållaren vid arbetsdagens slut. Det går även att montera 
Air-savern ute på tryckluftsnätet för att stänga av vissa delar som ej 
behöver kontinuerligt med tryckluft.

Genom att montera en Air-saver så kan ni stänga hela eller delar av ert 
tryckluftsnät, vilket resulterar i att tryckluften ej går åt i läckage.

Egenskaper:
• 1” & 2” rör anslutning – Max 16 bar
• Ventilen öppnar och stänger långsamt för att undvika 
 tryckstötar i rörsystemet.
• Tid programmerbar eller fjärrstart/stopp
• Manuell öppning och stängning är möjlig vid strömavbrott
• Ingen service krävs
• Lätt tillgång till tryckluft när övertidsjobb ska utföras 
• Integrerat Lithium batteri skyddar programmet vid strömavbrott
• Stor LC(D) skärm visar programmets cykeltid samt realtid
• Kompakt design, enkel att installera
• Användarvänlig kontrollpanel, enkel att programmera
• Fjärranslutningskit finns som tillval

Fördelar:
• Inga onödiga starter av kompressorn när komprimerad luft ej behövs.
• Man spar minst en tryckluftsbehållare med komprimerad luft varje dag.
• Möjlighet att stänga av vissa delar av tryckluftsanläggningen då inte 
 komprimerad luft behövs kontinuerligt.

Vänd för specifikationer och data.

Air-Saver®

Energibesparande ventil med veckour
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El anslutning 230VAC Eller 115VAC 50/60 Hz
El förbrukning 7W vid öppning/stängning
Tid för Öppning/stängning 1” 30 sek./90°
Tid för Öppning/stängning 2” 105 sek./90°
Max. omgivningstemperatur 50°C
Max. tryckluftstemperatur 100°C
Min. tryck 0 bar
Max. tryck 16 bar
Anslutningar 1” eller 2” 
Ytbeläggning Pläterad mässing/nickel
Manuell öppning/stängning Ja
Fjärranslutning Ja
Skyddsklass IP54
Timer display 24 h
Programmerbara möjligheter 16 cykler/dagar, 7 dagar/veckan

Vanliga läckagepunkter:
• FRL’s (filter, regulatorer & dimsmörjare)

• Svetsfogar på röranslutningar och flänsar kan
 läcka på grund av vibrationer, ålder eller 
 felaktig svetsning. Åldrade och torkade slangar

• Flottörer och mekaniska typer av kondens-
 avtappare

• Slangkopplingar, luftverktyg, snabbkopplingar etc. 

Air-Saver®

Energibesparande ventil med veckour

Fjärranslutningskit

Kontrollpanel

Specifikation Air-Saver®
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