
 aspirasjonsdeteksjon 

Beskrivelse 

Store aspirasjonsanlegg med lang rørføring og mange hull eller 

stor takhøyde vil klips med riktig hulldimensjon/farge forenkle 

installasjon, idriftsettelse og vedlikehold. Klips vil enkelt kunne 

indikere nøyaktig plassering og størrelse på aspirasjonshull. Hver 

klips er fargekodet og indikerer hulldiameter, som dermed 

indikerer hvor man kan gjøre test av aspirasjonsanlegget. 

Under installasjon av rørføring benyttes 10mm bor for hvert enkelt 

aspirasjonshull (i stedenfor mange forskjellige borestørrelser), og 

riktig klips klikkes på over hullene i rørføringen etter aktuell 

rørberegning. 

Ved bruk av klips vil man redusere støvbelastning/tiltetning av 

aspirasjonshull pga sitt unike design, dette reduserer manuell 

rensing av støv etc i aspirasjonshull. Klipset er klart for 

installasjon uten behov for tilleggsdeler, for-montering eller 

spesialverktøy. 

Det finnes to forskjellige klips, normale og krevende/tøffe miljøer. 

Klipsene som er designet for krevende/tøffe miljøer har en «flexi-

lip» som beveger seg dersom man tilfører trykkluft for 

utblåsning/rensing av rørføring og aspirasjonshull. Dette vil sørge 

for at iskrystaller, fiber og annet støv enklere vil løsne og dermed 

forenkler rensingen av hull. 

 

 

 

Klips Standard      Klips for krevende  
                                  miljø/trykkluftsanlegg 

 

  

Klips for aspirasjonshull 

 

 

 

• Effektiv installasjon, idriftsettelse og vedlikehold 

• Enkel installasjon uten spesialverktøy, klikkes på 

rørføring 

• Tydelig fargekode for valgt hullstørrelse 

• Forboring av rørføring med 10mm bor, korrekt klips 

med hull settes over hull 

• Reduserer tiltetning av hull fra iskrystaller og støv 

pga sitt unike design 

 

 

NØKKELFUNKSJONER 

• Finnes i to versjoner; Standard og krevende/tøffe 

miljøer 

• Klips-varianter for krevende miljø har en «flexi-lip» 

som beveger seg under tilførsel av trykkluft. Fiber, 

støv og iskrystaller legger seg på gummistruktur og 

løsner enkelt med tilført trykkluft pga luftstrømmen ut 

av klips-hullet 

 

 

 

 



 aspirasjonsdeteksjon 

Spesifikasjon  
Lengde 55mm 
Bredde 30,5mm 
Utvendig rørdiameter rør 25mm - 27mm 
Vekt 11 gram 
Hovedfarge Sort RAL9005 
Materiale PC/ABS 
Farge gummi Varierende (termoplastgummi/TPE) 
Spesifikasjon ytelse  
Maks trykkluft rørføring 7 bar 
Spesifikasjon miljø  
Temperaturområde -30°C til +45°C 
Luftfuktighet 5% til 95% RH 

 Temperatur over 45°C vil kunne føre til lekkasje opptil 5%. 

 

Beregningspesifikasjon                        «Easy-fit» klips funksjon 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelnummer (standard) - 5 stk klips pr pakke  
F-PC-0  Rørklips, uten hull Farge: Sort / Farge Tab: Sort 
F-PC-2  Rørklips 2,0mm Farge: Rød / Farge Tab: Sort 
F-PC-2.5 Rørklips 2,5mm Farge: Rød / Farge Tab: Rød 
F-PC-3 Rørklips 3,0mm Farge: Oransje / Farge Tab: Sort 
F-PC-3.5  Rørklips 3,5mm Farge: Oransje / Farge Tab: Oransje 
F-PC-4 Rørklips 4,0mm Farge: Gul / Farge Tab: Sort 
F-PC-4.5  Rørklips 4,5mm Farge: Gul / Farge Tab: Gul 
F-PC-5  Rørklips 5,0mm Farge: Grønn / Farge Tab: Sort 
F-PC-5.5  Rørklips 5,5mm Farge: Grønn / Farge Tab: Grønn 
F-PC-6 Rørklips 6,0mm Farge: Blå / Farge Tab: Sort 
F-PC-6.5  Rørklips 6,5mm Farge: Blå / Farge Tab: Blå 
Artikkelnummer (krevende miljø/trykkluftsanl.) - 5 stk klips pr pakke 
F-PC-HE-2 Rørklips (flexi-lip) 2,0mm Farge: Rød / Farge Tab: Sort 
F-PC-HE-2.5 Rørklips (flexi-lip) 2,5mm Farge: Rød / Farge Tab: Rød 
F-PC-HE-3 Rørklips (flexi-lip) 3,0mm Farge: Oransje / Farge Tab: Sort 
F-PC-HE-3.5 Rørklips (flexi-lip) 3,5mm Farge: Oransje / Farge Tab: Oransje 
F-PC-HE-4 Rørklips (flexi-lip) 4,0mm Farge: Gul / Farge Tab: Sort 
F-PC-HE-4.5 Rørklips (flexi-lip) 4,5mm Farge: Gul / Farge Tab: Gul 
F-PC-HE-5 Rørklips (flexi-lip) 5,0mm Farge: Grønn / Farge Tab: Sort 
F-PC-HE-5.5 Rørklips (flexi-lip) 5,5mm Farge: Grønn / Farge Tab: Grønn 
F-PC-HE-6 Rørklips (flexi-lip) 6,0mm Farge: Blå / Farge Tab: Sort 
F-PC-HE-6.5 Rørklips (flexi-lip) 6,5mm Farge: Blå / Farge Tab: Blå 
Merknad: Fargekode iht IEC 60062 standard. 

Klips for aspirasjonshull Tekniske data 

Klikk på plass 

klipset direkte over 

hullet 

Bor 10mm hull for alle 

aspirasjonspunkter 

Trinn 1: Benytt 10mm bor til alle aspirasjonspunktene 

Trinn 2: Klikk på korrekt størrelse og fargekodet klips 

direklte over hull 

• Klipset er klar til installasjon 

• «One single system» - ingen ekstra deler 

• Ingen spesialverktøy 

• Klips-varianter for krevende miljø har en 
«flexi-lip» som beveger seg under tilførsel av 
trykkluft. Fiber, støv og iskrystaller legger seg 
på gummistruktur og løsner enkelt med tilført 
trykkluft pga luftstrømmen ut av klips-hullet 

• Klipset vil ikke kunne flytte seg på rørføringen 

• Designet for automatisk trykkluftsrensing 
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For mer informasjon 

www.hls-eltek.no 
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