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Energiahatékonyság 
sűrített levegővel?
Igen, lehetséges! 

Egyre elterjedtebb vélekedés gyártói körökben, hogy a sűrített levegő az egyik legdrágább ener-

giaforrás. Ez részben így is van, az egyik legdrágábban előállítható erőforrás. De nagyon sok kör-

nyezetbe, például ESD-s, ATEX területre csak kiemelkedően magas áron lehet elektromos eszkö-

zöket telepíteni. Ezzel szemben nagyon sok levegős megoldást lehet költséghatékonyan, magas 

hatásfokkal rendelkezve akár ilyen területekre is telepíteni. 

De mitől is olyan drága a sűrített levegő, az előállítása nem a leg-

magasabb költség. Jelenleg a hazai vállalkozások jelentős többsé-

génél nagyobb a pazarlás, mint azt gondolnánk. A fő költsége a 

nem megfelelő, elöregedett levegős rendszerekben rejlik. Átlago-

san évente 2-5 %-kal nő a rendszer tömítetlensége, ez azt jelenti, 

hogy egy 10 éves rendszernél a megtermelt levegő közel fele kárba 

vész egy rosszabb forgatókönyv esetén. Szerencsére egyre több cég 

fedezi fel ezen problémákat, és képes megújulni, nyitva az újdon-

ságokra, melyhez teljes körű segítséget tudunk nyújtani számukra. 

EXAIR gyártmányú termékeinkkel a gazdaság szinte minden te-

rületére nyújtunk információt, szakmai tanácsot, megoldási javasla-

tot a legkülönfélébb problémák megoldására. A környezetvédelmet 

és gazdaságosságot célozva garantáltan kisebb energia és levegő 

felhasználás rendszerelemeink használatával. Költséghatékony 

(30-120-szoros légerősítésű eszközök), könnyen beüzemelhetőek, 

széles körben alkalmazhatóak. Mivel az eszközök többségében nin-

csenek kopó-mozgó alkatrészek, ezért a szervizköltségeket is nyu-

godtan elfelejtheti. 

MÉGIS MIHEZ ADJUK A MEGOLDÁST? 

Ipari hűtés, fűtés, -46 és +127 Celsius fok közötti tartományban. 

Mindezt akár 80%-os hatásfokkal! Hegesztés, forgácsolás, fi nom 

megmunkálás terén, a leggazdaságosabban, akár jegesedés men-

tes burkolattal. Megsokszorozza a szerszámok élettartalmát, nem 

szükséges a hűtéshez emulzió, magasabb minőség, kisebb költség. 

Túlmelegedéssel járó vezérlők, motorok tokozat hűtését oldottuk 

meg, mellyel klímákat váltottak ki. Mennyivel hatékonyabb? Nincs 
karbantartási költség, illetve időszakonkénti leállás a gyártással, 

nagyobb bevételt eredményez, jóval helytakarékosabb, lényegé-

ben minimális a kiépítési költsége. 

Gondot okoz a forgács, az emulzió kész termékeken a gyár-

tás területén? Energiafaló ventillátorok hűtik, fújják le a termé-

keket? Erre a célra biztosítani tudunk speciális nagy légárammal 

és kis fogyasztással rendelkező légkéseket, a legkülönbözőbb 

méretekben, bármilyen ipari környezetben, legyen akár vizes, 

vagy savas. A fúvókák segítik a termelésben a termékek gyors 

és hatékony lefúvását, hűtését, szárítását. Mindezt 30-80-szoros 

légerősítéssel! 

KIHÍVÁST JELENT A HATÉKONY IPARI TAKARÍTÁS?

Túl sokat költ tönkremenő elektromos takarító eszközökre? Elszívás, 
ipari takarítás csak sűrített levegővel, mozgó alkatrészek nélkül, a 

gazdaságosabb működéshez. Miért használna áramot, ha rendel-

kezésre áll a sűrített levegő? Miért használna áramot, amikor az 

érintésvédelmi problémák egycsapásra megszűnnek? Gazdaságos, 
halk működés, lényegében elnyűhetetlen gépek, mely elektromos 

társaikkal szemben nem melegszenek túl, nem égnek le. Minden 

környezetben használható, legyen az tisztatér, ESD terület vagy po-

ros, rendkívül koptató szemcsékkel teli üzem. Kis üzemeltetési költ-

séggel, minimális karbantartással! 

Gondot okoz a felületi feltöltődés? Megrázza a dolgozókat a 

késztermék, a gyártósor? Partnereink döntése a sokkolódás he-
lyett az antisztatizálás levegővel, illetve levegő nélkül. Csoma-

golás, festés előkészítés, gyártás terén előszeretettel alkalmazott 

megoldások, legtöbbször gazdaságos működésű légkéseinkkel 

kombinálva. 

KÉZZEL ADAGOLJÁK A GRANULÁTUMOT, 

LASSÚ A KONVEJORSOR? 

A megoldás: sűrített levegős anyagtovábbítás. Széles választékban, 

mozgó alkatrész nélkül, csak sűrített levegő segítségével. Lehetsé-

ges granulátum, bármilyen egyéb kisebb alkatrész, csapágygolyók 

szállítására is, akár 50-100 méteres távolságba is! 

Gondot okoz Önnél is a porlasztás? Pazarlóan viszik fel a festéket, 

vagy egyéb anyagokat? Vevőink praktikája közt vezető helyet tölte-

nek be speciális porlasztófúvókáink, a költséghatékony anyagki-

hordás céljára festék, illetve bármilyen egyéb anyag felhordására, a 

legfi nomabb szemcseméretig, cseppmentesen is. 
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Problémák mérésére is igénybe veszik termékeinket: statikus 

feltöltődés mérő, átfolyásmérő eszközök vezeték nélküli kommuni-

kációval is. Szivárgásmérő eszközök és minden egyéb kiegészítő, 

amire csak szükség lehet. Garantáltan partnerbarát megoldásokkal 

várjuk a felhasználók egyedi igényeit fi gyelembe véve. Igény szerint 

komplett tervezési, kivitelezési szolgáltatásokkal levegős területen! 

Partnereink hazai autógyártók, autóipari beszállítók, gyártó cégek, 

több élelmiszeripari nagy vállalat. 

Ha felkeltettük érdeklődését, kérjen 
akár ingyenes helyszíni felmérést! 
Hivatkozzon  a LÉGERŐSÍTŐ 
jelszóra, és keresse felkészült  
mérnök kollégáinkat!  
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