
Coandarör 

Underhållsfritt alternativ till fläktar och mycket effektiv i 
blåsapplikationer eller för transport av fasta lätta föremål.  
Använder Coanda effekten och drar med sig stora mängder 
omgivande luft vilket reducerar både luftförbrukning och  finns 
i olika storlekar beroende på applikation.  

Coandarör är en kostnadseffektiv lösning och 
återbetalningstiden för sparad tryckluft kan i vissa 
applikationer vara bara några veckor. 

Fakta 

 Producerar upp till 17 gånger större luftmängd än den förbrukar. 

 Tillverkas i aluminium eller rostfritt stål. 

 Finns i 3 storlekar med reglerbar öppning. 

 Med fast öppning finns det 5 olika storlekar från 10 mm till 75 mm. 

 Tryckluftsdriven, inga rörliga delar. 

 Omedelbar start och stopp. 

 Låg ljudnivå. 

 Kompakt design. 

 Uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA. 

I blåsapplikationer 

 Torkning av tråd, kabel, axlar eller 
andra långa föremål som kan 
passera genom utrustningen. 

 Kylning. 

 Renblåsning. 

 Förflyttning. 

 Torkning. 

Med transport slang 

 Som fläkt för att ventilera ut gas, ånga, 
damm, rök etc. 

 För transport av granulat, pulver, 
cigaretter, pellets, tabletter etc.  

 För transport av långa föremål som 

kantklipp av plast tyg eller papper, trådar, 

fibrer mm.  

Funktion 
 
Luften kommer ut genom en spalt (3) som ett mycket tunt 
lager och med hög hastighet. Luften svänger 90

o
 (4)vilket 

orsakar ett tryckfall som drar med sig stora mängder 
omgivande luft (7).  
Det slutliga förhållandet mellan volym av fri matningsluft 
och utgångsluft kan överstiga 100:1. 

Applikationer 
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Coandaventilator 

Underhållsfritt alternativ till fläktar och kapabel att evakuera ut 

stora mängder luft eller som utsug vid heta arbeten. Utrustningen 

använder en liten mängd tryckluft för att evakuera ut många 

gånger större luftmängd än den förbrukar.  

 

Lämplig för gas, ånga, damm eller andra typer av 

lågdensitetsprodukter. 

Fakta 

 Evakuerar upp till 30 gånger större luftmängd än den förbrukar. 

 Tillverkas i aluminium. 

 Genomsläpp 125 mm. 

 Tryckluftsdriven, inga rörliga delar. 

 Omedelbar start och stopp. 

 Låg ljudnivå. 

 Kompakt design. 

 Uppfyller säkerhetsföreskrifterna från OSHA. 

Applikationer 
 

 Ventilera ut gas och ånga ur cisterner, behållare, 

gruvgångar eller andra trånga utrymmen. 
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