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Produkter och system för högvakuum
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SPECIALIST INOM MODERN 
PROCESSVENTILATION

EGEN PRODUKTION OCH 
ETABLERING I EUROPA

Lajac lagerför, säljer och distribuerar produkter och systemlösningar för industriell 
stofthantering, materialtransport, punktutsug och centraldammsugning. Vår ambition är 
att ha ett nära samarbete med våra kunder och att vara lättillgängliga för konsultation, 
beställning eller övrig kommunikation.

På grossistsidan har vi ett stort och välsorterat lager, vilket innebär snabba och säkra 
leveranser. Vi har även bred kunskap och långvarig erfarenhet av tekniska frågor, inne-
fattande dimensionering och konsultation inom filter- och fläktlösningar.

Lajac har sedan starten kontinuerligt framställt teknik och produkter som renar indu-
striluft, samtidigt som hög egen kompetens har byggts upp. I samband med Lajacs 
etablering internationellt, satsar vi på att utveckla vårt varumärke genom egentillverka-
de innovativa produkter under konceptet ”Made in Sweden”. Produktionen består av 
filter och aggregat för industriell centraldammsugning.
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• Golvstäd

• Städning på och vid arbetsbänkar

• Utsug från svetspistoler

• Handhållna slip- och putsmaskiner

• Utsug från bearbetande maskiner

Vanliga användningsområden 
för högvakuumsystem:

Användning av högvakuumsystem
Genom att fånga upp damm/rök så nära källan som möjligt 
åtgår inte lika stor luftmängd som konventionella utsugs-
system. Detta innebär att mindre värme går förlorad och 
att luftbalansen i lokalen inte påverkas märkbart.
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FILTER FÖRAVSKILJARE

NS är en liten dammsugare som är 
lämplig för alla utsugsbehov, från till-
fällig användning till en fast installation 
som en centraldammsugare.

• Luftflöde: < 340m³/h

• Max.undertryck: 30kPa

Användningsområde

• Dammsugning

• Svetspistoler/handverktyg

NS/NS-XL
Sugenhet med direktstart 

OM/OM-F

Centraldammsugaren Optimuum 
är en mid-range maskin med stor 
kapacitet. 

Denna modell finns med 3 eller 4 kW 
vakuumpump.

• Luftflöde: < 650m³/h

• Max.undertryck: 30kPa 

Användningsområde

• Industriell dammsugning

• Svetspistoler/handverktyg

• Slipdamm från bygg/industrimiljö

Sugenhet med direktstart

FD/FD-F Centraldammsugare FD/FD-F består av en vakuumpump, ett 
elskåp, en cyklonseparator med filter och ett stålstativ.

• Luftflöde: < 1690m³/h

• Max.undertryck: 30kPa 

Användningsområde

• Industriell dammsugning

• Svetspistoler/handverktyg

• Slipdamm från bygg/industrimiljö

Sugenhet med frekvensomriktare 

CE/CE-F
Stationär högvakuumenhet

CE är en stationär enhet för högvakuumutsug. Enheterna består av ett 
komplett tryckluftsrensat patronfilter med stoftbehållare, 
sidokanalfläkt och ett el/styrskåp.

• Luftflöde: < 1140m³/h

• Max.undertryck: 30kPa 

Användningsområde

• Industriell dammsugning

• Svetspistoler/handverktyg

• Slipdamm från bygg/industrimiljö
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OM-MOB 
Sugenhet med direktstart

Optimuum är en mobil centraldamm-
sugare med stor kapacitet. Finns med 
3 eller 4 kW vakuumpump.

PS-300
Föravskiljare

PS-300 är en föravskiljare, lämplig 
för både vått och torrt avfall.

Inlopp/Utlopp Ø = 51 mm/51 mm.

•  Max.undertryck: 30kPa

Användningsområde

•  Föravskiljare i de flesta typer 
 av utsug

PS-480
Föravskiljare

PS-480 är en föravskiljare, lämplig 
för både vått och torrt avfall. 

Inlopp/Utlopp Ø = 76 mm/76 mm.

•  Max.undertryck: 30kPa

Användningsområde

•  Föravskiljare i de flesta typer 
 av utsug

BBM/BBS
Storsäcksstativ

Storsäcksstativ till modell PS som normalt används till 
för-/grovavskiljare före stoftavskiljaren vid stora materialmängder.

Konstruerad för undertryck max -30kPa. Volym 225 liter.

Användningsområde

•  För hantering av storsäck/Big Bag

Bild: PS-200

PS-200
Föravskiljare

PS-200 är en föravskiljare, lämplig 
för både vått och torrt avfall.

Används i kombination med 
vakuumtät behållare.

Inlopp/Utlopp Ø = 51 mm/51 mm.

•  Max.undertryck: 30kPa

Användningsområde

•  Föravskiljare i de flesta typer 
 av utsug

PS-370 är en föravskiljare, lämplig 
för både vått och torrt avfall. 

Inlopp/Utlopp Ø = 63 mm/63 mm.

•  Max.undertryck: 30kPa

Användningsområde

•  Föravskiljare i de flesta typer 
 av utsug

PS-370
Föravskiljare

PS-370M är en mobil föravskiljare, lämplig för både vått och torrt avfall. Utrustad med 
tvättbart polyesterfilter och 4 länkhjul.
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SPJÄLL SLANGRULLAR
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1   Pneumatisk cylinder

2   Vridbar vinkelanslutning 1/8” - 6 mm slang

3  PU-slang 6 mm, längd 1 m

4  Rak anslutning 1/8” - 6 mm slang

5  5/2 magnetventil (utan spole)

6  Strypljuddämpare 1/8”

7  Kontakthatt för spole

8  Spole 230V AC eller 24V AC/DC 
 (specialspänningar kan erhållas)

9  Skruv för manuell körning

10  Tätningsset 

11  Spjällhus

12  Spjällblad

Microbrytare 
SPDA-06 (stängd)

Microbrytare 
SPDA-06 (öppen)

Cylindergivare 
SPDA-08

Det automatiska skjutspjället AUDA är ett tryckluftsdrivet spjäll för tät och snabb avstängning. Utsuget är således alltid 
fokuserat vid anslutningarna, utsugspunkterna eller på de maskiner som för närvarande är i bruk. Detta maximerar utsugs-
trycket och minskar energiförbrukningen samt skapar en sundare arbetsmiljö med renare slutprodukter, maskiner och 
industriluft.

MADA är ett manuellt tätt skjutspjäll med raka kanter.

AUDA MADA HOSR
Slangrulle

HOSR – Slangrullen är en användarvänlig och ergonomisk produkt som medför 
effektiviserad städtid, eftersom den alltid är nära till hands och dessutom 
snabbstartad.

Den antistatiska slangen har ett värde på 104 Ω/m och kan användas i 
ATEX-zon 21 och 22. Slangrullen kan beställas för takmontage.

Lagerförs i Ø38 och Ø50 mm

HOSA

GOLVSTÄD FÖR SLANGRULLE

Förlängningsarm

Städsystem

Roterbar förlängningsarm till HOSR.

Mikrobrytare

Dra i slangen är allt som behövs 
för att aktivera dammsugaren.

Roterande fäste

Det ger slangrullen 
större räckvidd och ökad 
rörlighet.

Gångjärn och låssprint

För enkel installation av 
slangrullen.

Spjällventil

Kopplad till armen och styr 
utsugets start och stopp.

Arm

Kopplingen mellan slang 
och spjällventil.

Självindragbar slang

Återgår automatiskt till sitt 
utgångsläge när slangen släpps, 
vilket minskar och effektiviserar 
rengöringsprocessen.

Ledande slang

Förhindrar elektrisk 
laddning (104 Ω/m).

Justerbar slangspärr

Lätt att justera och anpassa slanglängden 
för optimal användning.

A

A + 70 cm

Beteckning Fäste Mått 
(LxBxH) mm

Ø mm 
slang

Slang-
längd 
m

Vikt 
kg

HOSR-32 Vägg 800x240x650 32 10 12

HOSR-38 Vägg 800x240x650 38 8,5 12

HOSR-50 Vägg 800x240x650 50 7,3 14

Slangrullen HOSR finns även i ATEX-godkänt 
utförande. Som smidigt och lätthanterligt städkit 
rekommenderas tvådelat städrör CLPI, städböj 
CLBE samt golvmunstycke FLNO, vilket kan 
levereras med borstlist eller gummilist.
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STÄDSYSTEM RÖRSYSTEM HÖGVAKUUM

RÖRSYSTEM ROSTFRITTRÖRSYSTEM HEAVY-DUTY
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Varför skall man använda ett högvakuumsystem?

Lajacs högvakuumprogram innefattar produkter för högt undertryck/centraldammsugning med liten luftmängd och transport av tungt 
och slitande material. Systemet är väl anpassat för separation och återvinning av stål- och dammstoft, utsug av rök och partiklar samt 
allmän rengöring. Produkterna har rak anslutning och monteras med jetkoppling.

STPI-rör
senzimirförzinkat

PICO-rörkoppling PICO-rörkoppling
150 mm

KLVA-klaffventil KLVM-klaffventil/microbrytare

STBE-stlrörsböj
elförzinkat

STBP-grenrör
elförzinkat

STPI-rör
elförzinkat

STCO-kona
elförzinkat

PLVV-
klaffventil antistatisk

KLVH-klaffventil HOCH-
slangkoppling till KLVH

HOCV-
slangkoppling till PLVV

LAJAC TILLHANDAHÅLLER STÄDYSTEM I Ø32-100 MM

HOCO-slangkoppling
till KLVA/KLVM
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HÖGVAKUUMAPPLIKATIONER HÖGVAKUUMAPPLIKATIONER

APPLIKATIONER FÖR HÖGVAKUUMSYSTEM

Några exempel på hur högvakuumsystem kan användas för att skapa en ren arbetsmiljö och en effektiv produk-
tion. Genom att fånga upp damm/rök så nära källan som möjligt åtgår inte lika stor luftmängd som konventionella 
utsugssystem. Detta innebär att mindre värme går förlorad och att luftbalansen i lokalen inte påverkas märkbart.
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Våra produkter och lösningar finns i miljöer 
där man värdesätter effektiv produktion, hög

produktkvalitet samt ren och säker arbetsmiljö.

Lajac AB   |   Maskingatan 10, S-702 86 Örebro, Sweden   |   Telefon: +46 (0) 19 32 00 87   |   Fax: +46 (0) 19 31 00 88   |   E-post: info@lajac.se

lajac.se


