
P CTEIGENSCHAPPEN

C MME CI E E EN
• icroprocessor gestuurd (  dagen programmeer aar  meerdere c cli per dag mogelijk)
• eerdere talen opties ( ngels  uits  Spaans  rans en Nederlands)
• emakkelijk programmeer aar (intu tief)
• lke indi iduele dag kan geprogrammeerd orden ge aseerd op specifieke erktijden
•  met eerga e an programma en actuele tijdsaanduiding
• terne drukknoppen (demontage niet nodig)
• ndicatie an atterijstatus in et displa
• Volledig geautomatiseerd  geen onder oud
• ompact design
• Pri ate la elling opties

TECHNISCHE VOORDELEN

AIR-SAVER 2

e S V   is een gemotoriseerde kogelkraan 
die aangesloten ordt op de uitgang an et 
druk at. e S V   opent en sluit de luc t
toe oer naar de fa riek  ge aseerd op specifieke 

erktijden an de klant.

en t pisc  persluc ts steem eeft te maken met 
persluc t erlies door aansluitingen an et leiding
net  lekkende lotteraftappen etc. 
e S V   al de kogelkraan aan et egin 
an een erkdienst openen en sluiten aan et einde 
an de dienst. Vanaf dat moment al alle persluc t 

in et druk at e aard lij en tot de olgende 
erkdienst  in plaats an erloren te gaan door 

lekkages.

• P  afdic tingen
• Ventiel an ernikkeld messing
• ang ame rotatie an kogelkraan (90° in 10  seconden  ter oorkoming an amerslag an ater

tijdens openen en sluiten)
• itge reide programmeerkenmerken met etrekking tot openings  en sluitingsc cli (100)

e slimme en eel ijdige programmeringsmogelijk eden iedt de klant specifieke 
instellingen die compleet aangepast ijn aan de ar eidstijden an iedere specifieke 
fa riek. 

e S V   kan ge nstalleerd orden op leidings stemen tot ". 
Bediening op afstand is mogelijk met on e afstands edienings set. 



TECHNISCHE SPECIFICATIES

AFMETINGEN

AIR-SAVER 2
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e ier ij erstrekte informati e ordt erondersteld accuraat en etrou aar te ijn. r ordt ec ter geen erant oordelijk eid aan aard 
oor et ge ruik er an of oor enige in reuk op patenten of rec ten an anderen  die et ge olg kan ijn an et ge ruik er an. 

Bo endien e oudt  ic  et rec t oor om informatie onder kennisge ing te er ien onder enige erplic ting.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen 
Nederland

Tel. 31  

info@jorc.nl
www.jorc.eu
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