


 Mozg· p§lyarendszer ®s troli

alumin²um s²neken, sŤr²tett  

levegŖ ®s elektromos ell§t§ssal.

Alum²nium forg· falikarok

a szersz§mok sŤr²tett levegŖs

ell§t§s§ra. Nagy sug§rban

forgathat·.

Padra szerelhetŖ forg· karok

a sŤr²tett levegŖs szersz§mok

ell§t§s§ra.

SzerelŖ ®s gy§rt· sorok alu-
m²nium profilok ®s cs¼sz·
elemek kombin§l§s§val.

A pneumatikus szersz§mokat
tart· ®s ell§t· trolik a fej felett
tal§lhat· alum²nium csºveken
futnak.

SzerelŖ munkapadok sŤr²tett 
levegŖs ®s elektromos 
szersz§mokkal.

ERGONčMIKUS MEGOLDĆSOK L£GSZERSZĆMOKHOZ



Bypass §gak ®s eloszt·k a 
kompresszorok ®s levegŖkezelŖ  
berendez®sek szerel®s®hez.

Alum²nium csŖrendszer sŤr²tett
levegŖre, v§kuumra ®s m§s
nem vesz®lyes g§zokra.
20 -110 mm §tm®rŖben.

Le§ll§sok a munkater¿letre.
Gyorsan ®s egyszerŤen 
szerelhetŖ vagy m·dos²that·.

Az automatiz§l§sban haszn§lt 
pneumatikus vez®rlŖ panelekbe
®p²tett eloszt·k.

Modul§ris eloszt·k g®peken
vagy automata g®psorokon.

Ell§t· rendszer l®gszersz§mokhoz
fal vagy a munkapad ment®n.

ĆTĆRAMLč ENERGIA AZ ¦ZEMEKBEN £S A G£P£SZETBEN



A TESEO v§llalat 1988-ban alakult ®s azonnal bizony²tani kezdte ¼ttºrŖ szerep®t,

¼j²t· ®s kreat²v k®pess®geit, r§termetts®g®t az exclusive term®kek fejleszt®s®nek ®s

k¿lºnbºzŖ technikai megold§sok szabadalmaz§s§nak ter®n.

A 90-es ®vek elej®n a TESEO volt a vil§gon az elsŖ c®g, amely kifejlesztette a szerelhetŖ

sŤr²tett levegŖs alum²nium csŖrendszert.

ALUMĉNIUM MERT:  

• KºnnyŤ

• EgyszerŤ dolgozni vele

• Eszt®tikus

• ¦t®s§ll·

• Nem korrod§l

• Đjrahasznos²that·

Napjainkban ez a csŖrendszer nemzetkºzileg elfogadott ell§t· h§l·zat

sŤr²tett levegŖre ®s v§kuumra, kis laborat·riumok ®s nagy ipar- 

v§llalatok r®sz®re egyar§nt. 

A szerelhetŖ TESEO profilok rengeteg felhaszn§l§si ter¿leten

alkalmazhat·k ®s sz§mos referenci§val rendelkeznek: aut·ipar,

gar§zsipar, textilipar, g®pipar, automatiz§l§s ®s sok egy®b.

TESEO v®gigk²s®ri term®keinek teljes gy§rt§si folyamat§t, ®s fel¿gyel minden f§zist a tervez®stŖl a  

gondosan v§logatott partnereken kereszt¿l tºrt®nŖ k®sz term®k gy§rt§s§ig. Az olaszorsz§gi fŖ ¿zembŖl ker¿lnek

eloszt§sra a term®kek az eg®sz vil§gra kiterjedŖ kereskedelmi h§l·zaton kereszt¿l.

A minŖs®g ®s megb²zhat·s§g a TESEO egyik sarokkºve. Az ISO 9001 szabv§ny szerint mŤkºdŖ minŖs®g-

biztos²t§si rendszer garant§lja ezt, a tervez®s, fejleszt®s ®s tesztel®s sor§n.

A csŖrendszer megfelel a k¿lºnbºzŖ nemzetkºzi laborat·riumok §ltal t§masztott norm§k ®s szabv§nyok

elŖ²r§sainak. 

A term®kek gy§rt§sa ®s elad§sa mellett a TESEO partnerei 

®s v§s§rl·i r®sz®re l®grendszer kiviteli terveket ®s m®retez®st 

is v®gez. V§s§rl·i ig®nyeknek megfelelŖ fejleszt®seket v®gez,

konzult§ci·kat, mŤszaki tr®ningeket szervez.

Ig®ny szerint fel¿gyeli a be¿zemel®st ®s a rendszer

ellenŖrz®s®t.



Ipari F·rum d²ja:

- modern kivitel

- hat®kony energiafelhaszn§l§s

- ¼jrahasznos²that·
P = 8 bar - L = 30 m  - æp = 3%
Data processed by: University labs of Torino

Az AP sorozat a TESEO §ltal kifejlesztett utols· gener§ci·s

csŖrendszer, 20 ®s 25 mm §tm®rŖben valamint a tartoz®kok

sz®les sk§l§j§val rendelhetŖ.

A csºvek extrud§lt alum²niumb·l k®sz¿lnek. A nyom§s§ll·s§got

egy tºm²tŖgyŤrŤ biztos²tja, a k¿lºnbºzŖ elemek csatlakoztat§sa a

TESEO §ltal szabadalmazott fecskefark z§rrendszer seg²ts®g®vel

tºrt®nik. Az AP rendszer sŤr²tett levegŖre (15 bar nyom§sig),

v§kuumra ®s egy®b nem vesz®lyes g§zokra haszn§lhat·.

A rendszer alkalmas le§ll§sok, kisebb ell§t· h§l·zatok ®s  

g®pek, vez®rlŖ panelek eloszt·inak ki®p²t®s®re.

AP ALUMINIUM PIPEWORK

PROFIL       BELSŕ Ï 
(mm)

ĆTERESZT£S
(dm3 / perc) ANR

AP 20 20 1.500

AP 25 25 2.700

A rendszer szerel®se gyorsan ®s egyszerŤ szersz§mokkal elv®gezhetŖ, nincs sz¿ks®g menetv§g§sra vagy 

hegeszt®sre. Csak ki kell f¼rni a csºvet ®s r§helyezni a kimeneti lemezt, ²gy a levegŖelv®tel a k²v§nt helyen,

b§rmikor megoldhat·. 

TESEO
RENDSZER

HAGYOMĆNYO
CS¥VEK

MI£RT A TESEO MODULĆRIS L£GRENDSZER

A modern l®gh§l·zat lehetŖv® teszi a ñrejtettò kºlts®gek csºkkent®s®t vagy megsz¿ntet®s®t.

Gyakran nem der¿l ki a kiviteli terv k®sz²t®s®n®l:

- sziv§rg§si kºlts®g, az egyik legmagasabb kºlts®g a hagyom§nyos rendszerekn®l

- levegŖkezel®s kºlts®ge, g®pek ®s szersz§mok karbantart§sa, jav²t§sa;

- §talak²t§sok kivitelez®sekor felmer¿lŖ §ll§sidŖ ®s munka kºlts®ge;

- alacsony §teresztŖk®pess®g ®s magas nyom§ses®s miatt felmer¿lŖ kºlts®g,

ez a hagyom§nyos ac®l csºvek belsŖ fel¿leti s¼rl·d§sa miatt alakul ki



A HBS a TESEO elsŖ modul§ris l®grendszere, amelyet a 90-es ®vek

elej®n, sz®les m®retv§laszt®kban - eg®szen 110 mm belsŖ §tm®rŖig -

kezdett gy§rtani.

Az alum²nium csŖrendszer ®s csatlakoz· elemek sŤr²tett levegŖ 

(15 bar nyom§sig) v§kuum ®s egy®b nem vesz®lyes g§zok 

sz§ll²t§s§ra alkalmas. A tºm²tetts®get hagyom§nyos O gyŤrŤk

garant§lj§k; a k¿lºnbºzŖ elemek csatlakoztat§sa a rºgz²tŖ lemezen

tal§lhat· csavarok megh¼z§s§val tºrt®nik.

A sima belsŖ fel¿letnek kºszºnhetŖen alacsony a levegŖ s¼rl·d§si 

®rt®ke, ²gy rendk²v¿l j· a rendszer §teresztŖ k®pess®ge ®s alacsony

a nyom§ses®s.

A HBS rendszer ell§t· h§l·zatok ki®p²t®s®re valamint g®pek, automata

g®psorok eloszt·inak kivitelez®s®re alkalmas.

A l®gh§l·zat rendszer egyszerŤen fel®p²thetŖ ®s kºnnyed®n 

m·dos²that·, nincs korr·zi· a kondenzv²z miatt, nem

szennyezŖdik a sz§ll²tott sŤr²tett levegŖ, teh§t biztons§gos.

A rendszer megfelel a szigor¼ nemzetkºzi norm§knak ®s 

kºr¿ltekintŖ gy§ri tesztel®sen esik §t mielŖtt forgalomba 

ker¿l.

Az alum²nium profil sokkal erŖsebb mint a kºr keresztmetszetŤ csºvek. Ennek kºszºnhetŖen kis v§zszerkezetek vagy

munkapadok is ®p²thetŖk belŖle. A profilon kialak²tott hornyok megkºnny²tik m§s h§l·zatok - elektromos vagy adat-

k§bel - rºgz²t®s®t.

Nincs hegeszt®s     Nincs menetv§g§s       Nincs fest®s

HBS HOLLOW BAR SYSTEM

A REJTETT K¥LTS£GEK A RENDSZER
HASZNĆLATA ALATT FOLYAMATOSAN

       N¥VEKEDNEK.

Anyagkºlts®g

Munkakºlts®g

P = 8 bar - L = 30 m  - ∆p = 3%
Data processed by: University Labs of Torino 

Rejtett ktg-ek (levegŖ minŖs®g, vari§l§s,
kis hat®konys§g sziv§rg§s)

L



1988 ·ta, a TESEO kieg®sz²tŖ term®ksk§l§t tervez ®s gy§rt a HBS ®s AP modul§ris csŖrendszerekhez. 

Felhaszn§l·bar§t megold§sok a pneumatikus szersz§mok haszn§lat§nak megkºnny²t®s®re:

- csºkken a dolgoz·k ig®nybev®tele, a szerkezet a troli ®s a s²nrendszer tartja a szersz§mok s¼ly§nak egy r®sz®t;

- nºvekszik a munkater¿let biztons§goss§ga, a szersz§mok levegŖell§t§sa a magasb·l tºrt®nik ²gy nincs a padl·n

spir§l vagy flexibilis tºmlŖ.

Az gºrd¿lŖ ATS troli rendszer biztos²tja, hogy a l®gvezet®k b§rmely pontj§n tºrt®nhessen 

levegŖ elv®tel. A troli a s²nen futva egyidejŤleg tºbb szersz§m fenntart§s§t ®s ell§t§s§t is 

k®pes elv®gezni.

A SAB galvaniz§lt alum²niumb·l fel®p²tett forg·karos rendszer, amely munkapadra 

vagy falra rºgz²thetŖ kivitelben rendelhetŖ. A v²zszintes csºvºn tal§lhat· egy kimeneti

lemez a levegŖ ell§t§shoz ®s egy cs¼sz· egys®g a szersz§m megtart§s§hoz. 

Az MAT troli rendszer kºzvetlen¿l a HBS 50 csŖre van rºgz²tve ®s tal§lhat· rajta egy

egy sŤr²tett levegŖs kimeneti lemez ®s egy f¿ggeszt®si pont a balanszereknek ®s

szersz§moknak. A csºvºn levŖ dupla s²nnek ®s sŤr²tett levegŖ eloszt·nak kºszºn-

hetŖen csºkken az ell§t· h§l·zat befoglal· m®rete ®s be¿zemel®si kºlts®ge. 

A WBA egy pneumatikus szersz§mokkal mŤkºdŖ ºsszeszerelŖ munkapad.

Alum²nium csºvekbŖl ®p¿l fel ®s egy ATS rendszer tal§lhat· rajta a csavar-

behajt·khoz ®s szersz§mokhoz. Az egyik l§b nyom§s alatt van ®s egyidejŤleg

tart§lyk®nt valamint ell§t· h§l·zatk®nt funkcion§l. 

A DT szersz§m seg²ts®g®vel a TESEO rendszer nyom§s alatt is f¼rhat·. N®h§ny 

egyszerŤ mozdulattal egy ¼j levegŖ elv®teli hely l®tes²thetŖ az ¼j pneumatikus szersz§m

ell§t§s§hoz.

ATS AIR TRACK SUPPLY & TARTOZ£KOK




