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Transair: Προηγμένα Συστήματα 
Βιομηχανικών Δικτύων Αερίων
Για διατομές από 1/2’’ έως 6’’ κατάλληλα για πεπιεσμένο αέρα, κενό, αδρανή αέρια

Τ ο σύστημα δικτύων αερίων Transair προσφέρει
κορυφαία λειτουργική αποδοτικότητα, από-
λυτα κατάλληλη για τις βιομηχανίες τροφί-

μων. Σε αντίθεση με την απόδοση των χαλύβδινων ή
χάλκινων σωληνώσεων που αλλοιώνονται με την πά-
ροδο του χρόνου λόγω της διάβρωσης των υλικών, το
δίκτυο Transair παρέχει αέρα χωρίς καμία επιβά-
ρυνση – επιμόλυνση και επιπλέον με σταθερή από-
δοση ρυθμού ροής.

Ο χαμηλός συντελεστής τριβής της σωλήνωσης αλου-
μινίου και τα χαρακτηριστικά στεγανοποίησης του συ-
στήματος διασφαλίζουν την βέλτιστη και συνεχή ροή σε
όλη τη διαδρομή του δικτύου με σχεδόν μηδενική πτώση
πίεσης ανεξάρτητα με το μέγεθος του δικτύου. 

Με σταθερή ποιότητα καθαρού αέρα,
υψηλή απόδοση χάρη στη σχεδίαση «πλή-
ρους ροής» (full flow) από τις εξόδους των
συμπιεστών μέχρι τα μηχανήματα, η σω-
λήνωση αλουμινίου Transair διασφαλίζει
μεγαλύτερη διάρκεια ζωής για τον περαι-
τέρω εξοπλισμό του εργοστασίου και απο-
τρέπει τις συχνές αλλαγές των στοιχείων
φιλτραρίσματος. Αυτό είναι ένα ακόμα

           πλεονέκτημα εξοικονόμησης. 
Ακόμη, το Transair μπορεί να ενσωματωθεί συμπληρω-ματικά στα 

υπάρχοντα χάλκινα και χαλύβδινα συστήματα σωληνώσεων χωρίς να 
διαταραχθεί η απόδοση του δι-κτύου. Κατά συνέπεια, είναι ιδανικό για νέα 
έργα, ανα-βαθμίσεις και επεκτάσεις δικτύων. 

Το Transair σε σύγκριση με τις σωληνώσεις 
από χαλκό και σίδηρο

n Ελάχιστο κόστος εγκατάστασης, 
n Ελαχιστοποίηση κόστους συν-
τήρησης, 
n Μέγιστη παροχή, βέλτιστης
ποιότητας αέρα. 

Με το Transair το κόστος εργα-
σίας αντιστοιχεί μόνο στο 20% του κόστους εγκατάστασης. Αν-
τίθετα, με τις χαλύβδινες ή χάλκινες σωληνώσεις, όπου το κόστος 
εργασίας αντιστοιχεί στο 50 - 80% του κόστους εγκατάστασης. 

Το σύστημα σωληνώσεων αλουμινίου του Transair μειώνει 
επίσης σημαντικά και το τρέχον ενεργειακό κόστος της εγκα-
τάστασης και λειτουργίας, αυξάνοντας την αποδοτικότητα, 
μειώνοντας τις πτώσεις πίεσης και αποτρέποντας τις διαρροές.

Συνοπτικά, τα Πλεονεκτήματα του Transair
n  Τεχνολογία γρήγορης σύνδεσης 
n  Υψηλή ενεργειακή απόδοση 
n  Αρθρωτό: προσαρμόσιμο και επαναχρησιμοποιήσιμο 
n  Απουσία διάβρωσης 
n  Σχεδίαση πλήρους ροής 
n  Χαμηλότερο κόστος εγκατάστασης 
n  10ετής Εγγύηση μη διαρροών για όλα τα υλικά 
Transair 
n  Άμεση συμπίεση / λειτουργία του δικτύου
n  Μικρό βάρος, ελάχιστες ανάγκες στήριξης
n  Τροποποίηση του δικτύου, χωρίς τη διακοπή της λει-
τουργίας του. 

Σταύρος Μπέλλος
Τμήμα πωλήσεων Πεπιεσμένου Αέρα

Γρήγορη συναρμολόγηση, 
χωρίς φλόγα, κόλλα ή βίδωμα –
απλά, «μ’ ένα κλακ»
Το Transair είναι ένα γρήγορο και ευέλικτο σύ-
στημα σωληνώσεων αλουμινίου για εφαρμο-
γές πεπιεσμένου αέρα, κενού και αδρανούς
αερίου. 
Επιτρέπει την άμεση και εύκολη τροποποίηση της
διάταξης ενός δικτύου για κάθε ανάγκη μετατρο-
πής, επέκτασης ή μετεγκατάστασης.




