
Med In-line serien bliver brug af trykluft enklere, mere effektivt og mere økonomisk. Serien giver brugeren 
mulighed for at levere det ideelle lufttryk både hvad angår renhed og kvalitet til et trykluftværktøj, for at give 
optimal ydelse, energieffektivitet og økonomi. Serien installeres direkte i rørsystemerne, trykslanger eller værk-
tøjer ved brugerens installation.

In-line regulator SaveAir® FluidReg® EcoReg® 239 K 

– NSF Certificeret

Regulator type Membran regulator Membran regulator Membran regulator

Applikation Trykluftsystemer og 
slanger

Forskellige væsker: Vand,  
trykluftsystemer, andre 
væsker. Også tilgængelig 
til oxygen, nitrogen mv.

Overholder DIN 50930-6 / 
FDA / EU
Drikkevandsdirektivet, 
fødevareindustrien, me-
dicinalindustri mv.

Funktionsområde Reducerer luftforbruget 
og dermed energiomkost-
ningerne

Reducerer luft- samt vand-
forbrug og dermed energi

Reducerer luft- samt vand-
forbrug og dermed energi

Manipulations-
sikring

Ja Ja Ja

Tryk-
nøjagtighed

Høj tryknøjagtighed Høj tryknøjagtighed Høj tryknøjagtighed

Automatisk 
tryk relief

Nej Nej Nej

In-line regulator ToolReg® CartReg®

Regulator type Stempelregulator Stempelregulator

Applikationer Trykluftværktøjer,  
især sømpistoler o.lign.

Trykluftværktøj,
især luftpistoler

Funktionsområde Beskytter mod ulykker:  
Ingen resttryk
forbliver i værktøjet

Reducerer luftforbruget
og dermed energiomkosninger: 
Forhindrer trykstigninger

Manipulations-
sikring

Ja Ja

Automatisk
Trykaflastning

Ja Nej

Installation Velegnet til brug med 
ventiler og cylindre

Direkte fastgjort til værktøjet

In-line regulatorer
Filosofi og overblik
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Værd at vide...
Beregning af afkastet

• Det ideelle tryk til pneumatiske værktøjer er generelt 6,3 bar (90 psig)

• Hver bar (15 psig) af overskydende tryk spilder omtrent 10% af energien

• Af sikkerhedsmæssige grunde bør pneumatiske pistoler ikke betjenes ved tryk på mere end 2 bar (30 psig)

• Omkostningerne til energi udgør 80-90% af omkostningerne til fremstilling af trykluft

• Der kræves ca. 10 KW elektrisk energi til at generere 1 KW mekanisk energi fra komprimeret luft

• Brug af forudindstillede regulatorer er en økonomisk måde at opretholde det ideelle arbejdstryk i værktøjet

Opnå omkostningsbesparelser  

med en ekstra controller

(In-line forudindstillet regulator)

På grund af den opfattede udgift til en ekstra decentraliseret in-line regulator, styres mange værktøjer, systemer 
og maskiner i dag ved hjælp af det eksisterende linjetryk (for eksempel 8-10 bar). Desværre overser mange de 
øgede omkostninger, der forekommer på grund af for højt luftforbrug og udstyrets reducerede levetid.

Luftværktøjets tid i drift - timer/år Forbrug

220 arbejdsdage x 8 timer x 10% brugsperiode 176 timer pr. år

Udgifter til trykluft pr. 1 Nm3/t

1 Nm/t 1,25 cent

BEREGNINGSEKSEMPEL  

Trykluftforbrug på 8-10 bar kontra trykluftforbrug på 6 bar med In-line regulator

Resultat: Luftværktøjers trykluftforbrug ved et tryk på ca. 8 - 10 bar Forbrug

Luftforbrug på 58,4 Nm/t x 176 t/år x 1,25 cent pr Nm/t 128,48 € pr. år

Resultat: Luftværktøjers trykluftforbrug med 6 bar In-line regulator

Luftforbrug på 46,7 Nm x 176 t/år x 1,25 cent per Nm/t 102,74 € pr. år

Totalresultat Besparelse

In-line regulatorens total besparelse pr. værktøj
samtidig med værktøjernes levetid forlænges 25,74 € pr. år

Udgangspunkt: værktøjets tid i brug samt prisen på trykluft

Resultater: pris pr. år med og uden In-line regulator
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SaveAir® regulatoren er en uafhængig membranregulator, som kan 
installeres i ethvert trykluftsystem. Det leverer et konstant og præcist 
udløbstryk uanset indgangstrykket. Trykket er fabriksindstillet og kan 
ikke ændres.

SaveAir® forhindrer dynamisk tryk spild. Dette opstår, når trykket og 
strømmen ved udløbet er unødigt højere end det, der er angivet for 
at opnå den ønskede funktion fra fabrikanten. Dynamisk tryk spild er 
ekstremt dyrt - et spild af energi, der kan findes i hele industrien.

SaveAir®

In-line forudindstillet energibesparende miniature regulator

Produkt fordele:

• Leverer udelukkende det angivne tryk til
værktøjet

• Der kræves ingen trykmåler
• Forhindrer trykluft spild
• Sparer energi - reducerer omkostningerne
• Meget pålidelig
• Låst for at forhindre trykændring -

manipulationssikring
• Små og kompakte
• Øger værktøjets levetid

Applikationer:

• Rør- og trykluftsystemer
• Trykluft anvendt i automatisering
• Kontrol, fodring eller transport
• Pick & Place enheder i automatiske

monteringssystemer
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Lad ikke overtryk ødelægge din ydeevne!

Overtryk i luftværktøjer fører til tidligere slitage 
og nedbrydning. Resultatet er dyre produk-
tionsstop og spild af energi.

ToolReg® regulatoren er en uafhængig stem-
pelregulator, der kan monteres på et hvilket 
som helst pneumatisk værktøj eller installeres i 
ethvert trykluftsystem. Den leverer et konstant, 
nøjagtigt udløbstryk uanset indgangstrykket. 
Trykket er fabriksindstillet og kan ikke ændres.

ToolReg® forhindrer dynamisk tryk spild. Dette 
opstår, når trykket og strømmen ved udløbet 
er unødigt højere end det, der er angivet for 
at opnå den ønskede funktion fra fabrikanten. 
Dynamisk tryk spild er ekstremt dyrt - et spild af 
energi, der kan findes i hele industrien.

ToolReg® skal monteres direkte på pneumatiske 
værktøjer for at sikre korrekt tryk, så det mulige 
trykfald i slanger, rør m.m. ikke påvirker trykket 
på selve værktøjet. Derudover lettes resttrykket i 
værktøjet, når det fjernes fra trykluftforsyningss-
langen, hvilket forhindrer utilsigtet aktivering af 
værktøjet med katastrofale konsekvenser.

Forindstillede regulatorer er en økonomisk vej 
til at opnå det ideelle tryk i værktøjet.

ToolReg®

In-line forudindstillet regulator med automatisk sekundær trykudløsning

✓
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ToolReg®

In-line forudindstillet regulator med automatisk sekundær trykudløsning

Produkt fordele

• Automatisk sekundær trykudløsning
• Beskyttelse garanteret – ingen resttryk i

værktøjet
• Høj strøm ydelse (0 – 4.600 l/min./0–162 scfm)
• Høj ydeevne (P1 – indløbstryk op til

25 bar/ 355 psig)
• Korrosionsbestandig
• Forsyner kun værktøjet med det angivne tryk
• Ingen trykmåler nødvendig
• Forhindrer trykluft spild
• Sparer energi – reducerer omkostningerne
• Meget pålidelig
• Låst for trykændring – manipulationssikring
• Letvægt: lille og kompakt størrelse
• Øger levetiden på værktøjet

Applikationer

• I situationer hvor der kræves små mængde trykluft,
men trykket og strømmen skal reguleres stringent

• Pneumatiske værktøjer
• Møbel-, bygge- og præcisionsindustri
• Rør- og trykluftsystemer
• Trykluft anvendt til automatisering af aktivering
• Kontrol, fodring eller transport
• Pick & Place i automatiske monteringssystemer

AVS Danmark ApS • Skelvej 18 • 2640 Hedehusene  •  +45 46 56 43 43 • www.avsdanmark.dk



CartReg® forudindstillede miniature-regulator skal 
installeres i trykluft forsyningsledningen. Den er  
designet til at opfylde OSHA (Occupational Safety  
and Health Administration, USA) og andre sikkerheds- 
agentures krav til maksimalt tryk på 2 bar / 30 psig for 
pneumatiske blæsepistoler.

CartReg kan let tilsluttes til enhver ¼” blæsepistol og 
pneumatiske værktøj og er et økonomisk middel til at 
opretholde det ideelle trykbehov.

CartReg®

In-line forudindstillet regulator til blæsepistoler og pneumatiske værktøjer
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Produkt fordele

• Sikkerhed: Beskytter bruger, maskiner og
anlæg ved at undgå trykstigninger

• Sikrer optimal effektivitet på værktøj ved at
levere et konstant forudindstillet tryk

• Forhindrer trykluft spild
• Begrænser overdreven trykluftforbrug

= reducerer energiomkostninger
• Nem montering: Kan integreres i ethvert

¼” pneumatisk værktøj
• Høj trykydelse (P1 = indløbstryk op til

12 bar / 260 psig)
• Høj strøm ydelse (op til 400 l/min. – 15 scfm)

• Letvægt (14g) og kompakt (sekskant 14 mm,
længde 24 mm)

• Låst for trykændring – manipulationssikring
• Konkurrencedygtige priser
• Øger værktøjets levetid

Applikationer

• Pneumatiske blæsepistoler
• Pneumatiske værktøjer
• Pick & Place i automatiske monteringssystemer

CartReg®

In-line forudindstillet regulator til blæsepistoler og pneumatiske værktøjer

AVS Danmark ApS • Skelvej 18 • 2640 Hedehusene  •  +45 46 56 43 43 • www.avsdanmark.dk



FluidReg® er en uafhængig membranregulator, 
der kan installeres i alle pneumatiske syste-
mer med væske- eller trykluft. Den leverer 
et konstant, nøjagtigt udløbstryk uanset ind-
gangstrykket. Trykket er fabriksindstillet og kan 
ikke ændres.

Det er velkendt, at trykket af vand normalt er for 
højt, har udsving og varierer afhængigt af byg-
ningens højde. I dette tilfælde beskytter in-line 
vandregulatoren alt udstyr og alle komponenter, 
da de kun modtager det korrekte tryk. Dette er 
særligt vigtigt for alle, der arbejder med dosering 
af væsker, da dyre produktionsstop kan undgås.

Hvis FluidReg kombineres med en sprinklerdyse, 
skabes det bedste grundlag for køling / rengøring 
ved hjælp af vandspray- eller tåge.

FluidReg®

In-line forudindstillet regulator til vand og andre væsker 

kan også efter forespørgsel fås til oxygen, nitrogen, N20 mv.

*  TÜV PROOF 51257
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Produkt fordele

• Reducerer energiforbruget
• Pålidelighed
• Ingen justering er nødvendig
• Konkurrencedygtige priser
• Letvægts og kompakt konstruktion
• Let at montere i ethvert vandforsyningssystem
• Mulig udvidelse med sprinklerudstyr
• Øger værktøjets levetid

Applikationer

• Kaffe- og sodavandemaskiner
• Fyldemaskiner
• Laboratorie doseringsudstyr
• Apoteker
• Fødevareindustri
• Vandingssystemer mv.

FluidReg®

In-line forudindstillet regulator til vand og andre væsker 

kan også efter forespørgsel fås til oxygen, nitrogen, N20 mv.
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EcoReg® er fremstillet af blyfri messingmateriale Eco-
brass / Cuphin® ideelt til kritiske anvendelsesområder 
som drikkevand, fødevareindustri, medicinsk industri 
mv. Overholder DIN 50930-6 / FDA / EU drikkevands-
direktiv og andre regler.

Anvendelsen af blyfrie materialer vokser, især  

som et alternativt materiale til drikkevands- 

applikationer, hvor sundhedsstandarderne er 

høje. Som et alternativ til konventionel messing, 

tilbyder vi sammen med Protect-Air en væske 

regulator fremstillet af et blyfrit messing materi-

ale, kaldet Ecobrass® (handelsnavn CUPHIN). 

Drikkevand betragtes som det vigtigste element i 
livet ved siden af luft / ilt. Da der ikke er noget alter-
nativ til denne begrænsede ressource, er beskyttelse 
og sikring af drikkevandets standard og kvalitet en 
høj prioritet for ingeniører, planlæggere og teknikere 
såvel som systemoperatører.

Anvendelsen af blyfri materialer er en stigende 
prioritet, især som et alternativt materiale i sanitære, 
fødevare- og medicinske sektorer med deres strenge 
sundhedsstandarder. EU’s drikkevandsdirektiv spiller 
en vigtig rolle her. Dens 2013-ændring vil sænke bly-
koncentrationsgrænsen fra det nuværende niveau på 
25 mikrogram pr. liter drikkevand til 10 mikrogram.

Uden giftige tilsætningsstoffer opfylder Ecobrass 
/ Cuphin®-materialet kravene i DIN 50930-6. Dette 
gør dem særligt egnede til kritiske applikationer. 
Væske regulatorer fremstillet af Ecobrass® er mini-
malt modtagelige for spændingsbeskadigelse og er 
desinfektionsbestandige, hvilket gør en ekstra over-
fladebehandling unødvendig. Dette er miljøvenligt 
og omkostningsbesparende.

Der er alle mulige gode grunde til at vælge vores Eco-
brass® væskeregulatorer fra Protect-Air, der opfylder 
sundheds- og sikkerhedskrav i områder, der konstant 
er udsat for korrosionsrisiko.

EcoReg®

NSF certificeret væske regulator til drikkevand, andre væsker, 

oxygen, nitrogen, N20 mv.
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EcoReg®

NSF certificeret væske regulator til drikkevand, andre væsker, 

oxygen, nitrogen, N20 mv.

EcoReg® væskeregulatoren er en uafhængig membran trykregulator, der kan installeres i alle væskesystemer. 
Trykregulatoren sikrer et konstant og præcist udgangstryk uafhængigt af indgangstrykket. Trykværdien er 
fabriksindstillet og kan ikke ændres. Dette sikrer, at ingen kan manipulere den angivne trykværdi.

Det er velkendt, at trykket af vand normalt er for højt, har udsving og varierer afhængigt af bygningens højde. 
I dette tilfælde beskytter in-line vandregulatoren alt udstyr og alle komponenter, da de kun modtager det 
korrekte tryk. Dette er særligt vigtigt for alle, der arbejder med dosering af væsker, da dyre produktionsstop 
kan undgås.

Hvis EcoReg® væske regulatoren kombineres med sprinklerdyser, skabes optimale forhold til køling eller 
rengøring med sprøjtet vand eller sprøjtet tåge.

Produkt fordele

• NSF certificeret
• Reducerer forbruget
• Pålidelighed
• Service fri: ingen justeringer er nødvendige
• Konkurrencedygtige priser
• Manipulationssikret, fabriksindstillet tryk
• Letvægts og kompakt konstruktion
• Let at montere i vandforsyningssystemer
• Mulig udvidelse med sprinklerudstyr
• I overensstemmelse med gældende lov om

levnedsmiddel- og fødevaresikkerhed (TÜV)
• Øger levetiden på værktøjet
• Medicinal industrien

AVS Danmark ApS • Skelvej 18 • 2640 Hedehusene  •  +45 46 56 43 43 • www.avsdanmark.dk


