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Snel, eenvoudig en betrouwbaar
Ons leidingnetwerk van VOSAIR is de meest effectieve oplossing voor uw lucht- of gasnet. 
De snelle en gemakkelijke installatie zorgt ervoor dat u uw bedrijfsvoering in recordtijd kunt voortzetten. 
Veelal wordt dit leidingnetwerk toegepast binnen de industrie. Wij leggen o.a. leidingen aan in de voedings-
middelenindustrie, scheepsbouw, computerindustrie, landbouw, metaalindustrie en de chemische industrie. 
Het VOSAIR leidingnetwerk is geschikt voor lage druk tot 16 Bar. 

Het VOSAIR netwerk is lekvrij en corrosievrij. De leidingen en appendages worden geleverd met 10 jaar garan-
tie bij jaarlijkse controle en onderhoud.
Het voordeel is dat het een herbruikbaar leidingnet is, ontworpen in overeenstemming met EN 13480-3 voor 
een snel, eenvoudig en betrouwbaar distributienetwerk voor perslucht, stikstof, vacu�m en andere trage gas-
sen. 
Ons leidingnetwerk heeft diverse industri�le certificeringen en biedt het hoogste veiligheids- en 
kwaliteitsniveau.

Vosair luchtleidingnetwerk
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Maximale productie, optimale stroombesparing en minimale totale kosten
Het optimale leidingnetwerk is afgemeten, gepland en ge�nstalleerd waarin de dienstverlening en wensen van 
onze klant centraal staat. 
Materiaal- en productontwerp, installatie- en onderhoudskosten, flexibiliteit en veiligheid: ze hebben allemaal 
een invloed op de totale bedrijfskosten en de mate van effici�ntie in uw productie. Als u op zoek bent naar een 
hoogwaardig en probleemloos systeem dat kan worden aangepast voor elke productielocatie, dan is dit 
leidingnet de beste investering die u kunt maken. Het gaat om een hoogwaardig aluminium systeem dat 
speciaal ontworpen is om geld te besparen.

OSAIR
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Het Vosair leidingnetwerk biedt op termijn de laagste bedrijfskosten en is de optimale oplossing voor elke 
toepassing. 

Duurzame luchtkwaliteit
VOSAIR leidingnetwerk is een corrosiebestendig, 
duurzaam systeem dat geen nadelige invloed heeft 
op de kwaliteit van de getransporteerde gassen. 
Hierdoor worden de onderhoudskosten en de 
kosten met betrekking tot bescherming van de 
eindapparatuur, processen en toepassingen gemini-
maliseerd.

De druk blijft behouden
Wist u dat een drukval van 1 bar resulteert in een 
toename van 7% van het energiegebruik? 
Om dergelijke verliezen te voorkomen, 
dient u ervoor te zorgen dat uw leidingnet de 
correcte afmetingen heeft, lekvrij is en de druk 
behoudt.
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Vosair luchtleidingnetwerk

Continue luchtstroming
Het VOSAIR leidingsysteem is ontworpen met 
lekvrije aansluitingen die verlies van stroming en 
energie voorkomen. De corrosiebestendige 
aluminium leidingen en luchtdichte aansluitingen 
garanderen een soepele en duurzame levering van 
perslucht door het hele netwerk. 
Verliezen als gevolg van wrijving worden tot een 
minimum teruggedreven.

Dynamisch ontwerp
Het ideale leidingnet kan worden aangesloten op 
elk bestaand netwerk en kan eenvoudig worden 
gewijzigd om te voldoen aan veranderingen. 
VOSAIR heeft het antwoord op deze behoeften en 
levert een brede waaier aan onderling uitwisselbare 
en herbruikbare aansluitingen die zijn ontworpen 
ter ondersteuning van upgrades met betrekking tot 
indeling en capaciteit.
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Artikelcode Omschrijving

108-00549 Leiding 20 ALM
108-00444 Leiding 25 ALM
108-00452 Leiding 40 ALM
108-00520 Leiding 50 ALM
108-00443 Leiding 63 ALM
108-00498 Leiding 80 ALM

De leidingen hebben afmetingen vari�rend vanaf 20 mm tot 80 mm. Ze zijn gemaakt van corrosiebestendig 
aluminium. De leidingen zijn geschikt om te gebruiken tot 16 Bar.

De koppelingen hebben een push-fit systeem met afdichtingen en RVS grijpringen. Zijn gladde boring zorgt 
voor extreem grote luchtstromen. 

Type ¯

Koppeling VA 20 mm
Koppeling VA 25 mm
Koppeling VA 40 mm
Koppeling VA 63 mm
Koppeling VA 80 mm

Leidingen

Type ¯

Koppeling met kogelkraan 20 mm
Koppeling met kogelkraan 25 mm
Koppeling met kogelkraan 40 mm
Koppeling met kogelkraan 63 mm

Koppelingen
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De leidingen hebben afmetingen vari�rend vanaf 20 mm tot 80 mm. Ze zijn gemaakt van corrosiebestendig 
aluminium. De leidingen zijn geschikt om te gebruiken tot 16 Bar.

Koppelingen

Type ¯ en aansluiting

Koppeling binnendraad 20 mm x 1/2’’ 
Koppeling binnendraad 25 mm x 3/4’’ 
Koppeling binnendraad 40 mm x 1 1/4’’ 
Koppeling binnendraad 63 mm x 2’’ 

Type ¯ en aansluiting ¯ en aansluiting ¯ en aansluiting

Koppeling buitendraad 20 mm x 1/2’’ 20 mm x 3/4’’
Koppeling buitendraad 25 mm x 1/2’’ 25 mm x 3/4’’ 25 mm x 1
Koppeling buitendraad 40 mm x 1 1/4’’ 40 mm x 1 1/2’’
Koppeling buitendraad 63 mm x 2’’ 63 x 1 1/2’’ 
Koppeling buitendraad 80 mm x 2 1/2’’ 

Type ¯

Reduceerkoppeling 25 naar 20
Reduceerkoppeling 40 naar 20 

Reduceerkoppeling 40 naar 25 
Reduceerkoppeling 63 naar 40

Reduceerkoppeling 80 naar 63

Deze reduceerkoppeling is 
aan te sluiten op een T-Stuk
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Type ¯

Knie VA 20 mm
Knie VA 25 mm
Knie VA 40 mm
Knie VA 63 mm
Knie VA 80 mm

De bij te leveren kniestukken hebben een hoek van 45 of 90¡.

Type ¯ en aansluiting ¯ en aansluiting ¯ en aansluiting

Knie buitendraad 20 mm x 1/2’’ 
Knie buitendraad 25 mm x 1/2’’ 25 mm x 3/4’’
Knie buitendraad 40 mm x 1 1/4’’ 40 mm x 1 1/2’’ 40 mm x 2’’
Knie buitendraad 63 mm x 2’’

Type ¯

Knie 45¡ 20 mm
Knie 45¡ 25 mm
Knie 45¡ 40 mm
Knie 45¡ 63 mm
Knie 45¡ 80 mm

Kniekoppelingen
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T-Stukken

Type ¯

T-Stuk 20 mm
T-Stuk 25 mm
T-Stuk 40 mm
T-Stuk 63 mm
T-Stuk 80 mm

De t-stukken zijn geschikt voor het maken van luchtdichte verbindingen tussen meerdere leidingen.

Type ¯ en aansluiting

T-Stuk buitendraad 20 mm x 1/2’’ 
T-Stuk buitendraad 25 mm x 3/4’’
T-Stuk buitendraad 40 mm x 1 1/4’’
T-Stuk buitendraad 63 mm x 2’’

Muurstuk

Type ¯ en aansluiting

Muurstuk met kogelkraan 20 mm x 1/2’’ 
Muurstuk met kogelkraan 25 mm x 1/2’’ 

Het muurstuk verdeelt de lucht naar de gewenste aansluiting, zoals een slang
met blaaspistool of uw machine. Dit muurstuk onderscheidt zich van andere 
muurstukken door de kogelafsluiter. Dit muurstuk stopt de luchttoevoer
waardoor u uw slang of machine makkelijk kunt afkoppelen. 
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Flamco

Type ¯ en aansluiting draadeind

Flamcobeugel 20-24 mm x M8
Flamcobeugel 25-28 mm x M8
Flamcobeugel 38-42 mm x M8
Flamcobeugel 62-64 mm x M8
Flamcobeugel 75-80 mm x M8

De flamco BRS beugels zijn voorzien van geluiddempend binnenwerk, gemaakt van zwart EPDM rubber. 
De beugels zijn verouderingsbestendig. 

Blaaspistolen

Type

Blaaspistool mondstuk 500 mm 
Blaaspistool silent
Blaaspistool standaard

Het blaaspistool wordt eenvoudig bevestigd aan de slanghaspel. Wij hebben meerdere blaas-
pistolen, afhankelijk van de toepassingen, type en de grootte van uw installatie wordt er een 
passend blaaspistool gekozen. 
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Luchthaspels

Een snelkoppeling is een automatisch werkende afsluiter. Het aan- en afkoppelen van toebehoren kan 
moeiteloos �n veilig worden uitgevoerd terwijl de leiding nog op druk staat. Hieronder vindt u een overzicht 
van de meest gebruikte snelkoppelingen.

Type ¯ slang Druk Aansluiting

Luchthaspel 8 mm 10 Bar 1/4’’
Luchthaspel 8 mm 15 Bar 1/4’’
Luchthaspel 8 mm 20 Bar 1/4’’

Snelkoppelingen

De luchthaspels zorgen voor beschikking over perslucht op elke plek. De flexibele slang geeft bewegingsvrij-
heid, het automatische oprolmechanisme met blokkeersysteem zorgt ervoor dat de slang altijd op de gewenste 
lengte blijft en na afloop van de werkzaamheden netjes wordt opgerold. 

Type Aansluiting

Snelkoppeling C-320 Schuif 1/4’’ Buitendraad
Snelkoppeling C-320 Schuif 1/2’’ Binnendraad
Snelkoppeling C-320 Druk 3/8’’ Binnendraad
Snelkoppeling C-320 Druk 3/8’’ Binnendraad
Snelkoppeling C-320 Schuif 3/8’’ Binnendraad
Snelkoppeling Orion Schuif 3/8’’ Binnendraad
Snelkoppeling Orion Druk 3/8’’ Binnendraad
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Een insteeknippel is een hulpstuk om een veiligheidskoppeling met een slang te verbinden. In de snelheidskop-
peling wordt een insteeknippel bevestigd die de slang vastklemt.

Insteeknippels

Type Aansluiting

Insteeknippel C-320 1/4’’ Buitendraad
Insteeknippel C-320 1/2’’ Buitendraad
Insteeknippel C-320 3/8’’ Buitendraad
Insteeknippel C-320 6 mm Slangaansluiting
Insteeknippel C-320 8 mm Slangaansluiting
Insteeknippel C-320 10 mm Slangaansluiting
Insteeknippel C-320 12 mm Slangaansluiting
Insteeknippel Orion 1/4’’ Buitendraad
Insteeknippel Orion 8 mm Slangaansluiting
Insteeknippel Orion 10 mm Slangaansluiting

Type Aansluiting

Filterhuis 15 Fijn filter 1/2’’ 
Filterhuis 15 Actief kool 1/2’’ 
Filterhuis 20 Fijn filter 3/4’’ 
Filterhuis 20 Actief kool 3/4’’ 
Filterhuis 26 Fijn filter 1’’ 
Filterhuis 26 Actief kool 1’’ 
Filterhuis 41 Fijn filter 1 1/2’’ 
Filterhuis 41 Actief kool 1 1/2’’ 

Filterhuizen

De lage druk filterhuizen vormen de houder voor een filterelement. Dit filterelement heeft als functie het 
scheiden van oliedeeltjes en het verwijderen van stof- en vuildeeltjes uit de perslucht.
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Drukregelaars

Met de manometer wordt de luchtdruk in het leidingsysteem gemeten. Het meten van druk is belangrijk om de 
kwaliteit van een proces te bewaken, maar ook om lekken of drukopbouw te kunnen zien. 

Type Druk ingang Druk uitgang Aansluiting

Reduceer met filter 18 Bar 0-14 Bar 1/4’’
Reduceer met filter 18 Bar 0-14 Bar 1/2’’ 
Reduceer met?? filter 18 Bar 0-18 Bar 1/2’’
Reduceer met?? filter 18 Bar 0-18 Bar 1’’
Reduceer 18 Bar 0-13 Bar 1/2’’
Reduceer 18 Bar 0-18 Bar 1’’

Manometers

Met een reduceer/drukregelaar beschikt u over de mogelijkheid om zelf de druk aan te passen binnen uw 
leidingwerk. 

Type Druk Aansluiting

Manometer glycerine - RVS - K63 10 Bar 1/4’’ Onderaansluiting
Manometer glycerine - RVS - K63 16 Bar 1/4’’ Onderaansluiting
Manometer glycerine - RVS - K100 16 Bar 1/2’’ Onderaansluiting
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Type Aansluiting

Kogelkraan met vlindergreep 1/4’’ 
Kogelkraan met vlindergreep 1/2’’
Kogelkraan met vlindergreep 3/8’’
Kogelkraan met lange handgreep 1/4’’
Kogelkraan met lange handgreep 1/2’’
Kogelkraan met lange handgreep 3/8’’
Kogelkraan met lange handgreep 3/4’’
Kogelkraan met lange handgreep 1’’
Kogelkraan met lange handgreep 1 1/4’’
Kogelkraan met lange handgreep 1 1/2’’
Kogelkraan met lange handgreep 2’’
Kogelkraan met lange handgreep 2 1/2’’

Met een kogelkraan is de doorstroom en/of de afsluiting te regelen door middel van een kogel. 
De kogelkraan heeft inwendig schroefdraad met onderstaande aansluiting en is gemaakt van messing. 

Kogelkranen


