
 

 

 

 

 

  

 

 

 
Ejektorer 

Transportera material i 
slang och rör 

Coandarör 

För att ventilera eller 
torka och kyla gods 

Vortexrör 

Blåsmunstycke 
som skapar iskall 
luft av tryckluft 

Ejektorsug för vätska (spilvacish 

Sug upp vätska till fat och IBC 

Blåsmunstycken 

Ett av världens största utbud 
av blåsmunstycken 

Apparatrskåpskylare  

För att kyla slutna utrymmen där 

det utvecklas oönskad värme 

 

Ring 031-29 96 30 

Mejla info@tubeck.se 

www.tubeck.se 

Luftknivar 

Helt jämt blåsbild över hela längden, 

för renblåsning och torkning av gods 

Runda luftknivar 

Blås rent och torka profiler, 
extruderat gods eller slang 

Blåspistoler 

Kraftiga blåspistoler för svåra och 
tunga applikationer. 



Artikel nummer CONV038 CONV012 CONV00 CONV01 CONV02 CONV03 CONV04 CONV05 CONV06 CONV07 CONV08 

Luftförbrukning vid 5 Bar 150 l/min 190 l/min 301 l/min 413 l/min 728l/min 930 l/min 1220 l/min 1630 l/min 1910 l/min 2690 l/min 3570 l/min 

Inre diameter 5 mm 8mm 14 mm 19 mm 25,4 mm 28,6 mm 44,5 mm 55,6 mm 68 mm 95 mm 121 mm 

A. Slanganslutning 9,5 mm 12,7 mm 19 mm 25,4 mm 31,7 mm 38,1 mm 50,8 mm 63,5 mm 76,2 mm 101,6 mm 129 mm 

B. Total längd 60,1 mm 50 mm 100 mm 123,8mm 123,8 mm 123,8 mm 123,8 mm På begäran 

C. Diameter 25 mm 32,2 mm 41,3 mm 45,1 mm 51,2 mm 58 mm 71,1 mm På begäran 

D. Längd 39,6 mm 68,1 mm 74,6 mm 88,9 mm 88,9 mm 88,9 mm 88,9 mm     

Vakuum -30,5 kPa -25,0 kPa -17 kPa -12 kPa -13 kPa -11 kPa -8 kPa -7kPa -5kPa -3,4 kPa -2,6 kPa 

Luftanslutning invändigt 1/8” 1/4” 3/8” 1/2” 

Material Anodiserad aluminium, Rostfritt stål  

Shims Rostfritt stål 

Max arbetstryck 10 Bar 

Installation och dimensionering av matningsledning 
Det är viktigt att tryckluftsledningen är tillräckligt stor för att släppa igenom den 
mängd luft som utrustningen kräver. 
Tabellen till höger anger rekommenderad rördimension för olika storlekar.               
Används slang öka dimensionen till nästa storlek över. 
 
Skötsel av trycklufts försörjning 
Eftersom luften kommer ut genom en smal spalt är det viktigt att luften är fri från par-
tiklar, olja och vatten. Använd vattenavskiljare med filter 10 mikrons filtreringsgrad. 
Avskiljarna måste vara dimensionerade efter luftförbrukningen. 

Minsta rördiameter vid olika avstånd från kompressor eller stam 
Modell 

3 meter 15 meter 30 meter 
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Ejektor tekniska data och mått  

Reservation för avvikande mått 
Aktuella Cad filer laddas ner från hemsida 

Alla mått i mm där inget annat anges 
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