AirLine

TUBOS E CONEXÕES 100% EM ALUMÍNIO
a evolução em redes de ar comprimido
Características Técnicas
Cor Standard (azul ar comprimido)
Pressão máxima de trabalho
Pressão de projeto
Pressão de teste hidrostático
Temperatura de trabalho contínuo
Resistência mecânica do tubo de alumínio
Material do tubo
Material das conexões
Material dos O´rings
Material do anel
Material do anel de aperto

Baixa pressão

Alta pressão

RAL 5012
16 bar (232 psi)
24 bar
64 bar
-20ºC a 100ºC

RAL 5017
70 bar (1015 psi)
105 bar
280 bar
-20ºC a 100ºC

norma EN-755-2/2008
EN AW 6060 - T5
EN AW 6061 - T6
NBR 65º/75º Shore A

norma EN-755-2/2008
EN AW 6060 - T5
EN AW 6061 - T6
NBR 65º/75º Shore A

Pa66
Aço Inox AISI 304

Pa66
Aço Inox AISI 304

AirLine
Tubos e Conexões

16 a 70 bar

tecnologia Eqofluids

Conexões para todas as finalidades

conexões: Ø (mm) 20 – 25 – 40 – 63 – 90 – 110 – 140 – 160
Tubos: 6 metros de comprimento

Software de cálculo
Nem mais, nem menos!

energy solutions
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Você define a vazão, a pressão e o projeto
da sua tubulação.
A exclusiva planilha de cálculo define o
diâmetro de cada trecho do sistema, seguindo
critérios adotados internacionalmente para
perda de carga e eficiência energética.

ALUMÍNIO

AirLine

o material definitivo para redes de ar comprimido

o único sistema 100% em alumínio
para redes de ar comprimido
AirLine é exclusivo porque é o único sistema que não mistura o
tubo de alumínio com conexões fabricadas em outros materiais
garra tripla integral

Corrosão zero

Vazamento zero

O alumínio é isento de
corrosão, o que reduz os
custos de manutenção e
aumenta a vida útil dos
tubos e conexões.

Por não sofrerem corrosão,
os tubos e conexões em
alumínio AirLine eliminam o
risco de vazamentos.

Mínima perda de carga Diâmetros de
Tubos em alumínio, com
20 a 160 mm
superfície interna ultra-lisa,
causam mínima turbulência no
fluxo de ar e, portanto, menores
perdas de carga.

Permitem maior flexibilidade
nos projetos das redes de ar
comprimido.

Máxima resistência
química e mecânica

AirLine

AirLine

O alumínio resiste a todo tipo de
lubrificante e condensado, além
de não se deformar diante de
elevados esforços mecânicos.

plástico

Outros
100% alumínio
latão

Outros

garra simples repartida

Outros

Alumínio

Excelente desempenho energético
A perda de carga minimizada
reduz o tempo em carga dos
compressores, economizando
energia.

Qualidade constante

Montagem ultra-rápida Flexibilidade

10 anos de garantia

Os tubos possuem diâmetro
calibrado e recebem
tratamento superficial com
espessura controlada e
tolerâncias reduzidas.

Sistema de corte de tubos fácil e
rápido e conexões sem solda ou
rosca agilizam o processo de
construção das redes de ar.

Os tubos e conexões AirLine
possuem 10 anos de garantia
contra corrosão.

Facilidade de agregar
conexões e grande variedade
de tipos garantem
flexibilidade nas instalações.

Conexões 100% em alumínio

Estanqueidade perfeita

Somente as redes de ar comprimido AirLine, com tecnologia Eqofluids, são
totalmente em alumínio extrudado e calibrado. E isso inclui as conexões.

O sistema de vedação das conexões AirLine possui um anel em metal
com garra tripla integral, que promove um perfeito cravamento com o
tubo. Conjugado ao anel de vedação tipo O, esse conjunto garante a
estanqueidade total (vazamento zero) das redes de ar comprimido.
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Os tubos e conexões 100% em alumínio possuem uma série de vantagens em relação a
outros materiais, o que torna sua relação custo x benefício sempre compensadora.

835 g

Alumínio
Eficiência energética
Perda de carga
Vazamentos
Rugosidade interna
Resist. à corrosão
Resist. ao calor
Resist. ao impacto
Resist. radiação UV
Resist. a hidrocarbonetos
Resist. à pressão
Pintura externa
Reutilizável
Tempo de montagem
Pressão x Temp.
Distância entre suportes

excelente
mínima
0%
mínima
excelente
alta
alta
alta
alta
alta
eletrostática (azul)
sim
muito baixo
16/70 bar a 100ºC
3 a 4 metros

PPR (plástico)

Preto

Galvanizado

(aço carbono)

(aço carbono)

bom
baixa
0%
baixa
excelente
alta/baixa
baixa
média
baixa
baixa
pigmento azul
eventualmente
médio
20 bar a 20ºC
0,4 a 1,4 metros

ruim
alta
15 ~20%
alta
baixa
alta
alta
alta
alta
muito alta
exige pintura
eventualmente
alto
OK
3 a 4 metros

regular
média
15 ~20%
média
média
alta
alta
alta
alta
muito alta
exige pintura
eventualmente
médio
OK
3 a 4 metros

Aço Inox
excelente
baixa
0%
baixa
excelente
alta
alta
alta
muito alta
alta
exige pintura
eventualmente
alto
OK
3 a 4 metros

595 g

1170 g

484 g

Dimensões

Ferramentas

As conexões AirLine são as únicas produzidas em alumínio. Por isso, são
menores, mais leves e eficientes que as existentes no mercado.

As redes AirLine são extremamente simples de montar, podendo ser
concluídas apenas com o uso das mãos e um cortador de tubos a frio.

