
HAR DERE KONTROLL PÅ 
TRYKKLUFTEN?

REDUSER KOSTNADEN MED OPP TIL 70%

TEROX AS Ringdalskogen 93, 3270 Larvik



Terox kan tilby våre kunder en gjennomgang 
av trykkluft- og vakuumanlegget. 

Terox har drevet med trykkluft i mer enn 30 år, og har et profesjonelt 
service- og salgsapparat. 

Vi opplever at mange av våre kunder ikke har fokus på trykkluft og vakuum. 
De fleste tenker ikke over de ulike kostnadene ved produksjon av trykkluft og 
vakuum. Trykkluft og vakuum har en betydelig driftskostnad og driftsrisiko 
dersom anlegget ikke er optimalt. Dette kan enkelt kartlegges av våre selgere.

Vi ønsker å være en nær samarbeidspartner for våre eksisterende og nye kunder. 
Vårt mål er en bekymringsfri hverdag, med minst mulig kostnad for hver kubikk 
med trykkluft som produseres. I den forbindelsen ønsker vi å tilby en kostnadsfri 
gjennomgang av trykkluftanlegget, vi gjennomfører en enkel analyse av hele 
kompressor eller vakuumsystemet.



Måling av trykkluftmengde og kwh forbruk. 
Rørdimensjoner og rørtyper.
Luftkvalitet, filtertyper og behov. ( ISO 8573-1)
Sjekke trykktank. 
Sjekk av dreneringer på filter, tank og tørke. 
Trykkmåling 1 punkt. 
Enkel lekkasjesjekk ved måling. 
Komplett forslag til optimalisering av anlegget.

Kostnadsfri analyse inneholder:



- Standard
measuring 
chamber

- Optional: Ethernet- and 
RS 485 interface

- Pressure sensor CS 10

- USB interface

- Chart 
recorder
DS 400

- Dew point 
sensor  FA 510

14.81 ppm
-41.5 °Ctd

6.3 bar

Flowmåling 
Trykkmåling 
Temperaturmåling 
Duggpunktmåling 
Lekkasjesøk 
Trykktank godkjenning 
Oljerestinnhold 
Partikler 
Oljeanalyser 
Bakterieanalyse 
Service på trykkluft- og vakuumanlegget uansett produsent. 

Utvidet analyse av trykkluftanlegget 
kan også gjøres med ulike opsjoner:

0

Lekkasje str Lufttap Energitap Kostnad
Diameter (mm) 6 bar (l/s)   12 bar (l/s) 6 bar (kWh)   12 bar (kWh) 6 bar (nok) 12 bar (Nok)

1 1.2  1.8 0.3  1.0 4 800   7 600

3 11.1  20.8 3.1  12.7 26 400  36000

5 30.9  58.5 8.3  33.7 52 800  88 800

10 123.8 235.2 33.0 132.0 177 600 360 000


