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– När dina val är livsavgörande

www.cejn.com

CEJN ANDNINGSLUFT - KONSTEN ATT MONTERA SLANG

CEJNs slangsatser levereras alltid med
CEJN originalkopplingar och -nipplar

Säkerställ din
andningsluft!

Professionella, högkvalitativa och innovativa
produkter har alltid producerats av oss på
CEJN, allt sedan vår första patenterade kvalitetskoppling lanserades 1955. De senaste åren har
vi sett ett ökat intresse av förmonterade slangsatser inom andningsluftsområdet.
Då vi alltid varit ledande inom utveckling och är
kända för att lyssna på våra kunder, har vi nu
tagit nästa steg och breddar vårt sortiment till
att inkludera certifierade förmonterade slangsatser för krävande andningsluftsapplikationer.

En certifierad slangsats för andningsluft från CEJN uppfyller
kraven i EN14593:2005 och 14594:2005 och har genomgått tuffa
tester på våra slangcenter. Men vad betyder detta för Dig?
Tidigare kunde vi på CEJN endast ta ansvar för vår snabbkoppling.
Nu däremot, är hela processen certifierad och varje slangsatser
håller den högsta säkerhetsnivån på marknaden. Slangsatserna
består dessutom av komponenter av högsta kvalitet. Bakom detta
finns en pålitlig partner med nära 60 års erfarenhet. Konsten att
montera slang beror inte enbart på monteringsprocessen – utan är
också avhängig av högkvalitativa produkter samt erfaren personal.

CEJNs testområde: slangsatserna genomgår tuffa test såsom tester vid
extrema temperaturer.

CEJN ANDNINGSLUFT - KONSTEN ATT MONTERA SLANG

Ett litet inspektionshål i hylsan för att
säkerställa att din slang fortfarande är
säker att arbeta med.

Överträffar gällande standard

Slangsatser för alla behov

På CEJN producerar vi de bästa produkterna då vi vet att våra val kan
vara livsavgörande. Våra slangsatser finns som standard med en hylsa i
rostfritt stål, vår standard säkerhetslåsning på kopplingen och det
högsta flödet på marknaden. Alla oberoende tester fastställer samma
sak – med CEJNs slangsatser för andningsluft får du en säker och
pålitlig produkt av högsta kvalitet och prestanda.

Då varje kund är unik för oss på CEJN, så monteras varje slangsats för
andningsluft enligt dina specifikationer. Vi erbjuder tre olika typer av
slang där var och en passar för olika applikationsområden. Välj den
slang som uppfyller dina krav, så tar vi fram den i önskad längd samt
monterar på våra högkvalitativa snabbkopplingar och nipplar, allt
enligt dina önskemål.

För att göra Dig, vår kund, lugn och för att garantera korrekt montering, så har vi inkluderat ett litet inspektionshål i hylsan. Under
kvalitetskontrollen kan vi enkelt kontrollera och säkerställa att slangen
installerades korrekt under pressningen. Du kan när som helst, om din
slangsats blivit utsatt för tung belastning, kasta ett öga på inspektionshålet för att säkerställa att din slang fortfarande håller samma
säkerhet. Det är att ta säkerheten till nästa nivå.

Innan din order lämnar vårt slangcenter, utsätter vi den för flera olika
test för att säkerställa att den är korrekt monterad och att funktionen
är optimal. Nedan finner du våra tre olika slangar: spiralslang för mindre tuffa applikationer och för krävande applikationer – gummi- och
PVC-slang.

För att uppfylla
Dina krav!
Tre olika slangar,
anpassade för olika
applikationsområden
Technical data
Spiralslang PUR

Rak PVC-slang

Rak gummislang

Max. arbetstryck

10 bar (145 PSI)

15 bar (217 PSI)

15 bar (217 PSI)

Min. sprängtryck

25 bar (362 PSI*)

60 bar (870 PSI*)

60 bar (870 PSI*)

Temperaturområde

-20°C – +60°C (-4°F – +140°F)

-15°C – +60°C (5°F – +140°F)

-40°C – +60°C (-40°F – +140°F)

Slangmaterial

Esterbaserad polyuretan, oarmerad

PVC, polyesterförstärkt

Nitrilgummi (NBR) med NBR/PVC-överdrag

ID x OD (MM)

6,5 x 10 o 8 x 12

10 x 16

9,5 x 19,5

Features

CEJNs slangsatser levereras i färdiga längder klara
att använda med kopplingar och nipplar ur serie 342
och återanvändbara Stream-Line anslutningar.

CEJN slangsatser i kundanpassade längder med
kopplingar och nipplar i CEJN serie 341, 342, 344,
345 eller 346.

CEJN slangsatser i kundanpassade längder, med
kopplingar och nipplar ur CEJN serie 341, 342, 344,
345 och 346.

• Gnistbeständig
• Grön slang
• Lätt och flexibel med mycket bra
återformningsegenskaper
• Utmärkt motståndskraft mot oljor, lösningsmedel
och andra ej vattenbaserade lösningar
• Lång livslängd
• Andra kopplings- och nippelserier på begäran

•
•
•
•
•
•
•
•

Kundanpassade längder
Hylsa i rostfritt stål
Grön slang
Lättviktsslang
Kostnadseffektiv
Flexibel - enkel att hantera
Kadmium- och silikonfri
Motståndskraftig mot syra, alkali och de flesta
oorganiska kemikalier
• Gnistbeständig
• Lång livslängd

•
•
•
•

Uppfyller kraven enligt EN 14593 1/2:2005 och EN
14594:2005: Light duty (klass A)

Uppfyller kraven enligt EN 14593 1/2:2005 och
EN 14594:2005: Heavy duty (klass B), AS/NZS
1716:2012

Uppfyller kraven enligt EN 14593 1/2:2005 och
EN 14594:2005: Heavy duty (klass B), AS/NZS
1716:2012

*) De angivna arbetstrycken gäller vid +20°C.

*) De angivna arbetstrycken gäller vid +20°C.

*) De angivna arbetstrycken gäller vid +20°C.

•
•
•
•
•

Kundanpassade längder
Hylsa i rostfritt stål
Svart slang med grön rand
Märkt med H (värmebeständig), S (antistatisk) och
F (eldbeständig) enligt gällande standards
Bra flexibilitet vid låga temperaturer
Antistatisk, konduktiv slang och överdrag,
10³ Ω/m < R < 10⁸ Ω/m
Utmärkt motstånd mot kemikalier
Tålig
Lång livslängd
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- Hitta din närmsta CEJN-distributör eller slangcenter
Våra center där vi monterar slangsatser för andningsluft finns över
hela världen och varje center har genomgått omfattande tester
innan certifiering. Du kan vara lugn, CEJN är ingen nybörjare när
det gäller slangmontering: i över 25 år har vi levererat slangsatser
för högtryckshydraulik upp till 3000 bar. Nu har vi tagit steget vidare
för att säkra ditt nästa andetag.
Trots att CEJN har expanderat till andra marknader sedan starten
1955, har vi lyckats behålla våra rötter i hjärtat av Sverige. För oss
är ”Made in Sweden” en symbol för hög industriell standard. Lägg
till ”by CEJN” och du har en försäkran om hög och förstklassig
prestanda.

För att kunna vara steget före måste man verka nära marknaden,
vilket är främsta anledningen till att CEJN har etablerat filialer över
hela världen. Med nära 60 års erfarenhet, vet vi att desto mer
avancerade våra tekniska lösningar är, desto mer användarvänliga
behöver de vara. Vi erbjuder lokal teknisk support och punktliga
leveranser till våra kunder på alla stora industrimarknader. Ett nära
samarbete mellan utvecklingsavdelning och våra säljkontor säkerställer att marknaden får tillgång till all vår kompetens, sortimentsbredd, applikationssupport samt punktliga leveranser.
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Säkerställ Din Andningsluft!

