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geneRatiOn 

fRa Cejn

Hos CEJN Har vi frEmstillEt profEssioNEllE og iNNovativE produktEr af HøJ 
kvalitEt siden lanceringen af vores første patenterede kobling i 1955. CEJN er en uafhængig global 
nichevirksomhed, der er ekspanderet til hele verden, og vi er stolte af at have bevaret vores rødder i 
Sverige. Vi har pålagt os selv at opretholde vore høje normer for ansvar overfor kunder, medarbejdere 
og miljø. ”Made in Sweden” er for os et bevis på høj industriel kvalitet. Tilføj ”by CEJN”, og du har 
sikkerhed for kvalitet og overlegne egenskaber.

esafe – dEN NYE gENEratioN af koBliNgEr
Takket være næsten 60 års erfaring med udvikling, fremstilling og salg af produkter til alle typer medier 
overalt i verden, ved vi hvad vi gør, når vi sætter os for at fremstille en ny generation koblinger, så 
gør vi det også. LEAN er vores forretningsfilosofi, og med projektet eSafe havde vi ét eneste mål – at 
minimere spild for vores kunder. Den patenterede eSafe-kobling er udviklet med markedets bedste 
egenskaber og med sikkerhedsfunktion som standard. Med den nye banebrydende kobling får du et 
sikkert, effektivt, ergonomisk og energibesparende produkt – en ny CEJN-generation af førsteklasses 
koblinger med førsteklasses ydelse.
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CEJN’s kobliNgssEriE esafe er den nye koblingsgeneration. eSafe er en innovativ og patenteret 
sikkerhedskobling, der giver det højest mulige flow kombineret med et lavt trykfald. Herudover gør eSafe-
koblingernes lave tilkoblingskraft og deres kompakte design med det gode greb dem til det naturlige valg, 
når du ønsker et sikkerhedsprodukt med førsteklasses egenskaber. Den utrolige holdbarhed sammen med det 
høje flow og lave trykfald sikrer dig maksimal driftsproduktivitet og et pålideligt produkt i mange år fremover. 

 Dine interesser er vores interesser

CEJN-trykluftproDuktEr – DiNE iNtErEssEr Er vorEs iNtErEssEr



5

www.cejn.com/esafe

standard – ingen rekyldæmpende funktion Cejn esafe – Rekyldæmpende funktion

Slut med at vælge mellem 
ydelse og sikkerhed!

sparEr pENgE og BEskYttEr milJøJEt 
Hos CEJN er vi store tilhængere af at reducere spild og negativ påvirkning af miljøet, og det er præcis, hvad eSafes enestående 
patenterede design gør. Den energibesparende og effektive eSafe-koblings høje flowegenskab kræver mindre trykluft og giver 
mindre trykfald. Det medfører større effektivitet og kortere produktionstid. 

HøJtYdENdE koBliNg mEd sikkErHEdsfuNktioN i ovErENsstEmmElsE mEd sikkErHEdsstaNdardEr
Sikkerhed har været vores højeste prioritet i mange år, og vores konstante stræben efter at udvikle sikre og højtydende produkter 
gav os omsider eSafe. Som kunde behøver du ikke længere vælge mellem ydelse og sikkerhed. eSafe er en kompakt kobling 
med højt flow, der kan betjenes med én hånd, og som ventilerer oveskydende luft før frakobling. Dermed elimineres risikoen for 
rekyl fra slangen, og operatøren risikerer ikke at komme til skade. 

eSafe er i overensstemmelse med den internationale standard ISO 4414 og den europæiske standard 
EN 983. Disse standarder indeholder følgende krav:
• Koblingen må ikke skulle frakobles på farlig vis.
• Trykluft eller partikler må ikke udstødes på farlig vis.
• Der skal være et kontrolleret trykudløsningssystem, hvis der kan være risiko for fare.

Herudover er eSafe-koblingerne i overensstemmelse med OSHA 1910.95. Da frakoblingen sker i to trin, medfører det en drastisk 
reduktion af støjniveauer. 

Med andre ord er lynkoblingernes funktion sikker og forudsigelig for operatøren.

CEJN-trykluftproDuktEr – DiNE iNtErEssEr Er vorEs iNtErEssEr
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CEJN-trykluftproDuktEr – MADE iN sWEDEN

kompakt dEsigN
CEJN-koblinger er kendt for deres 
kompakte design, og eSafe er ingen 
undtagelse. Det er den første sikker-
hedskobling, der har samme mål som 
en standardkobling.

HøJt flow 
Da vi designede eSafe, gik vi ikke på 
kompromis med ydelsen. Vi er stolte 
over, at eSafe har det højeste flow 
på koblingsmarkedet.

NEm BEtJENiNg
eSafe er en ergonomisk kobling, der tilkobles 
med ét tryk og frakobles med én hånd. 
Andre sikkerhedskoblinger kræver normalt 
flere trin. Med eSafe skal operatøren bare 
trække i håndbøsningen, så ventilerer 
koblingen automatisk overskydende luft,  
før den frakobles.

utrolig HoldBarHEd
eSafe er udformet til at tåle hårdhændet 
behandling i barske arbejdsmiljøer, hvilket 
sikrer koblingen en lang levetid. Test har vist, 
at eSafe er utrolig holdbar, hvad angår stød, 
vibrationer og rotationer.

Made in 

Sweden
svErigE Er HJEmstEd for en række gamle og respekterede industrivirksomheder, der stadig går foran, når det gælder 
udvikling og produktion af avancerede produkter i høj kvalitet. CEJN passer ind i den kategori. Vi har næsten 60 års 
erfaring inden for vores område, samtidig med at vi har bevaret vores innovative tankegang. Vores kunder drager fordel 
af vores uovertrufne kombination af lokal tilstedeværelse og globale ressourcer. CEJN’s designere er pionerer inden for 
lynkoblingsteknologien og arbejder konstant med at udvikle nye produkter og innovative løsninger. Vi trives med at gøre 
vores løsninger endnu bedre i tæt samarbejde med vores kunder og i henhold til deres specifikke krav og behov. Sammen 
sætter vi konstant nye grænser for, hvad der er muligt.

De førsteklasses funktioner, du finder i vores eSafe-sortiment kræver ægte håndværksmæssig kunnen, og det er den eneste 
kobling, som giver dig optimal udnyttelse af dit værktøj. Arbejdsopgaverne løses hurtigere med mindre brug af energi, og 
resultatet er højere produktivitet, lavere energiregninger og mindre påvirkning af miljøet. Har du råd til ikke at skifte?

I samarbejde med dig
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www.cejn.com/esafe

CEJN AB i Sverige er certificeret af det 
uafhængige selskab Det Norske Veritas i 
henhold til de internationale standarder 
for kvalitetsstyringssystem iso 9001 og 
miljøstyringssystem iso 14001.
Det betyder, at vores drift er kontrolle-
ret og sikret på bedste kvalitetsmæssige 
og miljømæssige vis.

CEJN Er iso 9000- og 
iso14001-CErtifiCErEt 
 

CEJN-trykluftproDuktEr – MADE iN sWEDEN

• Højeste flow på markedet
• Kompakt design
• Utrolig holdbarhed
•  Sikkerhedsfunktion med  

ventilering af trykluften
• Nem betjening

5 førsteklasses funktioner

sikkErHEdsfuNktioN
eSafe ventilerer overskydende luft før frakob-
ling. Derved mindskes støjen, og operatøren 
risikerer ikke at blive skadet af rekyl fra slangen.

tilkoBliNgsmuligHEdEr
Vi ved, at vores produkter bruges på en lang række 
applikationer. Det er grunden til, at eSafe-koblinger 
fås med en bred vifte af tilkoblingsmuligheder, så de 
passer til alle kundebehov.
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CEJN-trykluftproDuktEr – globAlE ApplikAtioNEr

esafe kan bruges alle steder, hvor der 
anvendes trykluft. Uanset om det drejer sig 
om snedkerarbejde, fremstillingsvirksomhed, 
reparationsværksteder eller minedrift, får 
operatøren en sikker, holdbar og højtydende 
kobling med eSafe. 

Udviklet til 
professionel brug 
inden for et væld af 
anvendelsesområder
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CEJN-trykluftproDuktEr – globAlE ApplikAtioNEr

eSafe ventilerer overskydende luft før frakobling. Derved mindskes støjen, og operatøren har mindre 
risiko for komme til skade ved værktøjsskift. 
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CEJN-trykluftproDuktEr – høJt floW og lAvt trykfAlD

Cejn 
fLOw 

ekspeRten!

allE virksomHEdEr vil gErNE øge deres rentabilitet og reducere deres ud-
gifter. Ord som effektivitet og omkostningsbesparelser er altid i fokus. Det svære 
er imidlertid at omsætte ordene til handling. En stor produktionsvirksomhed har 
måske slet ikke indset, hvor meget de kan spare ved at få foretaget regelmæssige 
eftersyn af deres trykluftsystem. Stil dig selv dette enkle spørgsmål: Arbejder dit 
værktøj med det rette tryk? 

De mest almindelige årsager til energitab er lækager i trykluftsystemer og trykfald. 
Hvis du optimerer jeres systems effekt, vil du opleve øget produktion, mindre 
energitab, og ved årets slutning vil omkostningsbesparelserne være indlysende. 

 Højt flow 
og lavt trykfald

Ove gustafsson, produktchef hos Cejn

p1  udgangstryk fra vægudtag
p2  indgangstryk til værktøj
ΔP  forskel mellem indgang og udgang
a)  trykfald i C+N
B)  trykfald i slange
C)  trykfald i C+N

flow- og effektivitetsdiagram
Værktøjsforbrug på 900 l/min. trykfald på 0,08 bar og 0,36 bar. 
forskel i trykfald på 0,56 bar giver 86 % effektivitet.
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B) slange = 0,5
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trykluft er ikke gratis, og for at opnå optimal 
økonomisk drift skal du optimere dit system. 
Så hvad kræves der for at opnå et optimalt 
system? Med over 25 års erfaring med tryk-
luft fører ove Gustafsson os gennem 
trykluftens mysterier trin for trin. ove 
er produktchef på trykluftområdet og 
lEAN-koordinator hos CEJN.

Hvis trykfaldet er 
for stort, falder 
værktøjsydelsen 
 
Ove gustafsson
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CEJN-trykluftproDuktEr – høJt floW og lAvt trykfAlD

Hvor optimalt er dit system?
undgå at overbelaste systemet! 
 

Et trykluftsystem, der kører ved højt tryk, 
slides hurtigere end nødvendigt og belaster 
værktøjet unødigt. 
CEJN anbefaler, at du kører systemet ved 
et lavere tryk og bruger slanger med de 
rette mål, koblinger med højt flow og et 
luftbehandlingssystem (FRS). FRS sikrer en 
jævn, økonomisk drift uden afbrydelser og en 
pålidelig energikilde. Ved at tage alle disse 
forholdsregler kan du forlænge trykluft-
systemets og værktøjets levetid.

Trykluftlækager er mere almindelige, end man skulle tro, og medfører øget energi-
forbrug samt stor belastning af kompressoren. Et hul på 1 mm medfører et udslip 
på 75 l/min. Lækagerne optræder oftest i rør i loftet, slanger, slidt værktøj, dårlige 
eller beskadigede koblinger og løse slangeklemmer. 

CEJN anbefaler, at du finder de svage steder og får udført lækagekontrol en gang 
om året.

Opdag lækagerne! 
 

Det er vigtigt at skabe en sikker 
arbejdsplads på steder, hvor der 
bruges trykluft. 
CEJN anbefaler, at du installerer 
CEJN-sikkerhedsprodukter, her-
under koblinger, nipler, slange- og 
kabeltromler samt blæsepistoler. 
Vores produkter er fremstillet un-
der hensyntagen til brugeren, så 
der skabes en bæredygtig, sikker 
og ergonomisk arbejdsplads.

arbejd sikkert! 
 

spar tid og penge! 
 
For at illustrere fordelene ved eSafe testede vi Serie 320 
eSafe-koblingen og sammenlignede den med en kobling fra 
en konkurrent. 

Betingelser
Testen blev udført med et tryk fra vægudtaget på 7 Bar, en 
3/8" slange på 5 meter og to koblinger, der tilførte værktøjet 
trykluft.

resultat
Det er meget tydeligt at ved at skifte til den nye generation af 
koblinger, kan arbejdet udføres på den halve tid. Dermed kan 
arbejdstiden reduceres med cirka 240 minutter om dagen.* 
Tid, som kan bruges til at skære 176.000 flere produkter om 
året. Brug eSafe, og opnå øget produktivitet.

mærke X
* Ved uafbrudt arbejde i 8 timer og 220 arbejdsdage. 
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serie 300
Aro 210 stANDArD BENELUX, NORDAMERIKA, SCHWEIZ

• Udluftende sikkerhedskobling
• Nem betjening
• Høj flowkapacitet
• Meget kompakt
• Stærk og holdbar

Serie 300 eSafe koblingerne har stort flow og kræver kun lav tilkoblingskraft, hvilket bidrager til et 
sikkert arbejdsmiljø. eSafe er en enhåndsbetjent sikkerhedskobling, der udlufter før frakobling, hvil-
ket minimerer risikoen for slangerekyl. De udvendige gevind på koblinger og nipler er forbehandlet 
med gevindtætning. Helautomatisk betjening sikrer hurtig og nem betjening. eSafe serien opfylder 
ISO standard 4414 og EN 983.

Serie 300 fås endvidere i standard-, Soft-line- og Multi-link-udgaver

CEJN proDuktEr til trykluft - esafe UdlUfteNde SikkerHedSkobliNger og Nipler

tEkNiskE data

luftflow

  varenummer tilslutning

EsafE 
udluftENdE 
sikkErHEds- 
koBliNg

slaNgEtilslutNiNg 103002002 6.3 mm (1/4”)
103002003 8 mm (5/16”)
103002004 10 mm (3/8”)
103002005 13 mm (1/2”)

udvENdigt gEviNd 103002152 R 1/4”
103002154 R 3/8”
103002155 R 1/2”
103002452 NPT 1/4”
103002454 NPT 3/8”
103002455 NPT 1/2”

iNdvENdigt gEviNd 103002202 G 1/4”
103002204 G 3/8”
103002205 G 1/2”
103002402 NPT 1/4”
103002404 NPT 3/8”
103002405 NPT 1/2”

strEam-liNE 
tilslutNiNg

103002060 6.5 x 10 mm
103002062 8 x 12 mm
103002063 9.5 x 13.5 mm
103002066 11 x 16 mm

soft-liNE 103002080 6.5 x 10 mm
103002082 8 x 12 mm

Tr
yk

fa
ld

, b
ar

 (P
SI

)

Flow, l/min. (CFM)
flowkapaciteten er målt ved 6 bar (87 pSi) og indgangstrykket og trykfaldet ved 0,5 bar (7 pSi)

Nominel flow diameter ................................ 5.5 mm (7/32")
luftgennemstrømning .................................. 1050 l/min (37.1 CFM)
maks arbejdstryk .......................................... 16 bar (230 PSI)
min sprængtryk ............................................ 140 bar (2030 PSI)
indkoblingskraft ............................................ 86 N
temperaturområde ....................................... -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
koblingsmateriale ......................................... Zinkbelagt stål/messing 
Nippelmateriale ............................................. Hærdet, zinkbelagt stål 
koblingsbar med ........................................... Parker Rectus 14/22, Prevost ASI06, Hansen 210, Orion 

44150/44515.

1:1

  varenummer tilslutning

NiplEr slaNgEtilslutNiNg 103005002 6.3 mm (1/4”)
103005003 8 mm (5/16”)
103005004 10 mm (3/8”)

udvENdigt gEviNd 103005151 R 1/8”
103005152 R 1/4”
103005154 R 3/8”
103005155 R 1/2”
103005451 NPT 1/8”
103005452 NPT 1/4”
103005454 NPT 3/8”

iNdvENdigt gEviNd 103005201 G 1/8”
103005202 G 1/4”
103005204 G 3/8”
103005401 NPT 1/8”
103005402 NPT 1/4”
103005404 NPT 3/8”

strEam-liNE 
tilslutNiNg

103005058 5 x 8 mm
103005060 6.5 x 10 mm
103005062 8 x 12 mm
103005063 9.5 x 13.5 mm
103005066 11 x 16 mm

Gevind i henhold til ISO-standarder. Alle mål er i mm. Spørg Deres lokale CEJN forhandler, 
eller CEJN Danmark om pris og levering. Besøg vores hjemmeside, www.cejn.dk, for at få 
generelle tip til vedligeholdelse. 
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serie 310
A-A 59439 (tidligere U.S. StANdArd Mil C 4109 1/4”), iSo 6150 b 
BENELUX, FRANKRIG, NORDAMERIKA, NORGE, SCHWEIZ

• Udluftende sikkerhedskobling
• Nem en-hånds betjening
• Høj flowkapacitet

eSafe Serie 310 omfatter en lang række let håndterlige-koblinger, herunder Soft-Line og Stream-Line. 
De udvendige gevind på koblingerne har påført gevindtætning. eSafe Serie 310 er en udluftende sik-
kerhedskobling, der frakobles automatisk i to trin for at udlufte slangen og minimere risikoen for plud-
selig adskillelse af komponenterne. Koblingen er helautomatisk for at sikre hurtig og nem betjening. 
eSafe serien opfylder ISO standard 4414 og EN 983.

Serie 310 fås endvidere i standard-, Soft-line- og Multi-link-udgaver

CEJN proDuktEr til trykluft - esafe UdlUfteNde SikkerHedSkobliNger og Nipler

tEkNiskE data

luftflow

  varenummer tilslutning

EsafE 
udluftENdE 
sikkErHEds 
koBliNg

slaNgEtilslutNiNg 103102002 6.3 mm (1/4”)
103102003 8 mm (5/16”)
103102004 10 mm (3/8”)
103102005 13 mm (1/2”)

udvENdigt gEviNd 103102152 R 1/4”
103102154 R 3/8”
103102155 R 1/2”
103102452 NPT 1/4”
103102454 NPT 3/8”
103102455 NPT 1/2”

iNdvENdigt gEviNd 103102202 G 1/4”
103102204 G 3/8”
103102205 G 1/2”
103102402 NPT 1/4”
103102404 NPT 3/8”
103102405 NPT 1/2”

strEam-liNE 
tilslutNiNg

103102060 6.5 x 10 mm
103102062 8 x 12 mm
103102063 9.5 x 13.5 mm

soft-liNE 103102080 6.5 x 10 mm
103102082 8 x 12 mm
103102234 G 3/8”

Tr
yk
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, b
ar

 (P
SI

)

Flow, l/min. (CFM)
flowkapaciteten er målt ved 6 bar (87 pSi)  indgangstryk, og trykfaldet ved 0,5 bar (7 pSi)

Nominel flow diameter ................................ 5.3 mm (7/32")
luftgennemstrømning .................................. 950 l/min (33.5 CFM)
maks arbejdstryk .......................................... 16 bar (230 PSI)
min sprængtryk ............................................ 140 bar (2030 PSI)
indkoblingskraft ............................................ 86 N
temperaturområde ....................................... -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
koblingsmateriale ......................................... Zinkbelagt stål/messing 
Nippelmateriale ............................................. Hærdet, zinkbelagt stål 
koblingsbar med ........................................... Atlas Copco QIC8, Parker Rectus 23/24, Parker Tema 1400/1423, 

Prevost ISC06/ISI06, Foster 3003, Oetiker B1, Hansen 3000

1:1

  varenummer tilslutning

NiplEr slaNgEtilslutNiNg 103105001 5 mm (3/16”)
103105002 6.3 mm (1/4”)
103105003 8 mm (5/16”)
103105004 10 mm (3/8”)
103105005 13 mm (1/2”)

udvENdigt gEviNd 103105151 R 1/8”
103105152 R 1/4”
103105154 R 3/8”
103105252 G 1/4”
103105451 NPT 1/8”
103105452 NPT 1/4”
103105454 NPT 3/8”
103105455 NPT 1/2”

iNdvENdigt gEviNd 103105201 G 1/8”
103105202 G 1/4”
103105204 G 3/8”
103105401 NPT 1/8”
103105402 NPT 1/4”
103105404 NPT 3/8”

strEam-liNE 
tilslutNiNg

103105058 5 x 8 mm
103105060 6.5 x 10 mm
103105062 8 x 12 mm
103105063 9.5 x 13.5 mm
103105066 11 x 16 mm

Gevind i henhold til ISO-standarder. Alle mål er i mm. Spørg Din lokale CEJN forhandler, 
eller CEJN Danmark om levering og priser. Besøg vores hjemmeside, www.cejn.dk, for at få 
generelle tip til vedligeholdelse. 
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serie 315
AsiAtisk stANDArD ASiEN, itAliEN, SyDAMErikA

• Udluftende sikkerhedskobling
• Nem en-hånds betjening
• Høj flowkapacitet

eSafe serie 315 koblingerne har lav vægt og er lette at betjene, men er alligevel solide og slidstærke. 
Det er en enhåndsbetjent sikkerhedskobling, der udluftes før frakobling, hvilket eliminerer risikoen 
for slangeslag. Serien omfatter en lang række tilslutninger. De udvendige gevind på koblinger og 
nipler er med påført pakningsmateriale. Helautomatisk betjening sikrer nem betjening. eSafe opfylder 
ISO standard 4414 og EN 983.

Serie 315 fås endvidere i standard-, Soft-line- og Multi-link-udgaver

CEJN proDuktEr til trykluft - esafe UdlUfteNde SikkerHedSkobliNger og Nipler

tEkNiskE data

luftflow

  varenummer tilslutning

EsafE 
udluftENdE 
sikkErHEds- 
koBliNg

slaNgEtilslutNiNg 103152002 6.3 mm (1/4”)
103152043 7 mm (9/32”)
103152004 10 mm (3/8”)
103152005 13 mm (1/2”)

udvENdigt gEviNd 103152152 R 1/4”
103152154 R 3/8”
103152155 R 1/2”
103152452 NPT 1/4”
103152454 NPT 3/8”
103152455 NPT 1/2”

iNdvENdigt gEviNd 103152102 Rc 1/4”
103152104 Rc 3/8”
103152105 Rc 1/2”
103152402 NPT 1/4”
103152404 NPT 3/8”
103152405 NPT 1/2”

strEam-liNE 
tilslutNiNg

103152058 5 x 8 mm
103152060 6.5 x 10 mm
103152062 8 x 12 mm
103152066 11 x 16 mm

soft-liNE 103152080 6.5 x 10 mm
103152082 8 x 12 mm

Tr
yk

fa
ld

, b
ar

 (P
SI

)

Flow, l/min. (CFM)flowkapaciteten er målt ved 6 bar (87 pSi)  indgangstryk, og trykfaldet ved 0,5 bar (7 pSi)

Nominel flow diameter ................................ 7.5 mm (5/16")
luftgennemstrømning .................................. 1950 l/min (68.8 CFM)
maks arbejdstryk .......................................... 16 bar (230 PSI)
min sprængtryk ............................................ 140 bar (2030 PSI)
indkoblingskraft ............................................ 86 N
temperaturområde ....................................... -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
koblingsmateriale ......................................... Zinkbelagt stål/messing 
Nippelmateriale ............................................. Hærdet, zinkbelagt stål 
koblingsbar med ........................................... Nitto Kohki 20/30/40, Daisen 23 SF/SOF, Parker Rectus 13, Prevost 

OSG/ORG 08, Hansen CHS 03 F

1:1

  varenummer tilslutning

NiplEr slaNgEtilslutNiNg 103155001 5 mm (3/16”)
103155002 6.3 mm (1/4”)
103155043 7 mm (9/32”)
103155004 10 mm (3/8”)
103155005 13 mm (1/2”)

udvENdigt gEviNd 103155151 R 1/8”
103155152 R 1/4”
103155154 R 3/8”
103155155 R 1/2”
103155452 NPT 1/4”
103155454 NPT 3/8”
103155455 NPT 1/2”

iNdvENdigt gEviNd 103155101 Rc 1/8”
103155102 Rc 1/4”
103155104 Rc 3/8”
103155105 Rc 1/2”
103155402 NPT 1/4”
103155404 NPT 3/8”
103155405 NPT 1/2”

strEam-liNE 
tilslutNiNg

103155058 5 x 8 mm
103155060 6.5 x 10 mm
103155062 8 x 12 mm
103155066 11 x 16 mm

Gevindforbindelserne er opført i henhold til ISO-standarder. Alle mål er i mm. Spørg Din lo-
kale CEJN forhandler, eller CEJN Danmark om levering og priser. Besøg vores hjemmeside, 
www.cejn.dk, for almindelige vedligeholdelsestips. 
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serie 320, udbredt i dk
CeJN origiNAl StANdArd, eUroStANdArd 7.6 (7.4) GloBAl

• udluftende sikkerhedskobling
• Nem en-hånds betjening
• ekstremt høj flowkapacitet

eSafe Serie 320 koblingen er en letbetjent kobling med høje præstationer og lang levetid. eSafe 
er en enhåndsbetjent sikkerhedskobling, som udluftes inden frakobling, hvilket eliminerer risikoen 
for rekylslag. De udvendige gevind på koblinger og nipler er med påført pakning. Koblingerne har 
mindre udvendige dimensioner end sammenlignelige konstruktioner. Helautomatisk betjening sikrer 
nem betjening. eSafe opfylder ISO standard 4414 og EN 983.

Serie 320 fås endvidere i standard-, Soft-line- og Multi-link-udgaver

CEJN proDuktEr til trykluft - esafe UdlUfteNde SikkerHedSkobliNger og Nipler

tEkNiskE data

luftflow

  varenummer tilslutning

EsafE 
udluftENdE 
sikkErHEds- 
koBliNg

slaNgEtilslutNiNg 103202002 6.3 mm (1/4”)
103202003 8 mm (5/16”)
103202004 10 mm (3/8”)
103202005 13 mm (1/2”)
103202009 9 mm

udvENdigt gEviNd 103202152 R 1/4”
103202154 R 3/8”
103202155 R 1/2”
103202452 NPT 1/4”
103202454 NPT 3/8”
103202455 NPT 1/2”

iNdvENdigt gEviNd 103202202 G 1/4”
103202204 G 3/8”
103202205 G 1/2”
103202402 NPT 1/4”
103202404 NPT 3/8”
103202405 NPT 1/2”

strEam-liNE 
tilslutNiNg

103202060 6.5 x 10 mm
103202062 8 x 12 mm
103202063 9.5 x 13.5 mm
103202066 11 x 16 mm

soft-liNE 103202080 6.5 x 10 mm
103202082 8 x 12 mm

Tr
yk

fa
ld

, b
ar

 (P
SI

)

Flow, l/min. (CFM)
flowkapaciteten er målt ved 6 bar (87 pSi)  indgangstryk, og trykfaldet ved 0,5 bar (7 pSi)

Nominel flow diameter ................................ 7.6 mm (5/16")
luftgennemstrømning .................................. 2250 l/min (79.4 CFM)
maks arbejdstryk .......................................... 16 bar (230 PSI)
min sprængtryk ............................................ 140 bar (2030 PSI)
indkoblingskraft ............................................ 86 N
temperaturområde ....................................... -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
koblingsmateriale ......................................... Zinkbelagt stål/messing 
Nippelmateriale ............................................. Hærdet, zinkbelagt stål 
koblingsbar med ........................................... Parker Rectus 25/26, Parker Tema 1600/1625, Prevost ESC07/

ERC07/ESI07/ISC08, Oetiker SC C, Hansen Auto-Flo 24

1:1

  varenummer tilslutning

NiplEr slaNgEtilslutNiNg 103205001 5 mm (3/16”)
103205002 6.3 mm (1/4”)
103205003 8 mm (5/16”)
103205004 10 mm (3/8”)
103205005 13 mm (1/2”)

udvENdigt gEviNd 103205151 R 1/8”
103205152 R 1/4”
103205154 R 3/8”
103205155 R 1/2”
103205263 G 1/4”
103205264 G 3/8”
103205265 G 1/2”
103205451 NPT 1/8”
103205452 NPT 1/4”
103205454 NPT 3/8”
103205455 NPT 1/2”

iNdvENdigt gEviNd 103205201 G 1/8”
103205202 G 1/4”
103205204 G 3/8”
103205205 G 1/2”
103205401 NPT 1/8”
103205402 NPT 1/4”
103205404 NPT 3/8”
103205405 NPT 1/2”

strEam-liNE 
tilslutNiNg

103205058 5 x 8 mm
103205060 6.5 x 10 mm
103205062 8 x 12 mm
103205063 9.5 x 13.5 mm
103205066 11 x 16 mm

Gevind i henhold til ISO-standarder. Alle mål er i mm. Spørg Din lokale CEJN forhandler, 
eller CEJN Danmark om levering og priser. Besøg vores hjemmeside, www.cejn.dk, for 
almindelige vedligeholdelsestips. 
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serie 410, udbredt i dk
CeJN origiNAl StANdArd, eUroStANdArd 10.4 GloBAl

• Udluftende sikkerhedskobling
• Nem en-hånds betjening
• ekstremt høj flowkapacitet

eSafe serie 410 er en sikkerhedskobling baseret på CEJN serie 410, en original CEJN og europæisk 
standard. Denne serie er en-håndsbetjent og har lang levetid. Det er en en-håndsbetjent sikkerheds-
kobling, der udluftes før frakobling, hvilket eliminerer risikoen for rekylslag. Den fuldautomatiske 
funktion sikrer hurtig og nem betjening. Den opfylder ISO standard 4414 og EN 983, og af stål som 
standard.

Serie 410 fås endvidere i standard-, Soft-line- og Multi-link-udgaver

CEJN proDuktEr til trykluft - esafe UdlUfteNde SikkerHedSkobliNger og Nipler

tEkNiskE data

luftflow

  varenummer tilslutning

EsafE 
udluftENdE 
sikkErHEds- 
koBliNg

slaNgEtilslutNiNg 104102005 13 mm (1/2”)
104102006 16 mm (5/8”)
104102007 19 mm (3/4”)

udvENdigt gEviNd 104102155 R 1/2”
104102157 R 3/4”

iNdvENdigt gEviNd 104102204 G 3/8”
104102205 G 1/2”

strEam-liNE 
tilslutNiNg

104102066 11 x 16 mm
104102068 13 x 18 mm

Tr
yk

fa
ld

, b
ar

 (P
SI

)

Flow, l/min. (CFM)
flowkapaciteten er målt ved 6 bar (87 pSi)  indgangstryk, og trykfaldet ved 0,5 bar (7 pSi)

Nominel flow diameter ................................ 10.4 mm (13/32")
luftgennemstrømning .................................. 4000 l/min (141.2 CFM)
maks arbejdstryk .......................................... 16 bar (230 PSI)
min sprængtryk ............................................ 140 bar (2030 PSI)
indkoblingskraft ............................................ 140 N
temperaturområde ....................................... -20°C – +100°C (-4°F – +212°F)
koblingsmateriale ......................................... Zinkbelagt stål/messing 
Nippelmateriale ............................................. Hærdet, zinkbelagt stål 
koblingsbar med ........................................... Parker Rectus 27, Parker Tema 1700/1727, Parker PEF (52//13)

1:1

  varenummer tilslutning

NiplEr slaNgEtilslutNiNg 104105002 6.3 mm (1/4”)
104105003 8 mm (5/16”)
104105004 10 mm (3/8”)
104105005 13 mm (1/2”)
104105006 16 mm (5/8”)
104105007 19 mm (3/4”)

udvENdigt gEviNd 104105152 R 1/4”
104105154 R 3/8”
104105155 R 1/2”
104105157 R 3/4”
104105454 NPT 3/8”
104105455 NPT 1/2”
104105457 NPT 3/4”

iNdvENdigt gEviNd 104105202 G 1/4”
104105204 G 3/8”
104105205 G 1/2”
104105207 G 3/4”
104105404 NPT 3/8”
104105405 NPT 1/2”
104105407 NPT 3/4”

strEam-liNE 
tilslutNiNg

104105066 11 x 16 mm
104105068 13 x 18 mm

Gevind i henhold til ISO-standarder. Alle mål er i mm. Spørg Din lokale CEJN forhandler, 
eller CEJN Danmark om levering og priser. Besøg vores hjemmeside, www.cejn.dk, for 
almindelige vedligeholdelsestips. 
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CEJN proDuktEr til trykluft - esafe UdlUfteNde SikkerHedSkobliNger og Nipler

multi-link koblingssystemer
• flere kompakte udtag
• færdigmonterede enheder, stor tidsbesparelse
• Sikkerhedsfunktion som reducerer støj og forhindrer rekyl uheld

Multi-Link integrerede lynkoblinger fås i enheder med 1 til 5 udtag. Enhederne kan også let 

sammenkobles for at skabe flere udtag. Ideel til eksisterende arbejdsområder eller til at skabe 

nye fleksible arbejdspladser. De integrerede koblinger skaber fleksibilitet og høj ydeevne, og 

designet giver mulighed for et stort antal udtag uden at begrænse flow med T-stykker, brystnipler 

og vinkler. Anvend vor højkvalitets polyuretan-slanger for at skabe et fleksibelt luft distributions-

system.

   

  varenummer tilslutning

sEriE 300 EsafE Udvidelsesenhed 199029000 G 1/2”
Enhed med 1 udtag 199029001 G 1/2”
Enhed med 2 udtag 199029002 G 1/2”
Enhed med 3 udtag 199029003 G 1/2”
Enhed med 4 udtag 199029004 G 1/2”

  varenummer tilslutning

sEriE 310 EsafE Udvidelsesenhed 199029100 G 1/2”
Enhed med 1 udtag 199029101 G 1/2”
Enhed med 2 udtag 199029102 G 1/2”
Enhed med 3 udtag 199029103 G 1/2”
Enhed med 4 udtag 199029104 G 1/2”

  varenummer tilslutning

sEriE 315 EsafE Udvidelsesenhed 199029150 G 1/2”
Enhed med 1 udtag 199029151 G 1/2”
Enhed med 2 udtag 199029152 G 1/2”
Enhed med 3 udtag 199029153 G 1/2”
Enhed med 4 udtag 199029154 G 1/2”

  varenummer tilslutning

sEriE 320 EsafE Udvidelsesenhed 199029200 G 1/2”
Enhed med 1 udtag 199029201 G 1/2”
Enhed med 2 udtag 199029202 G 1/2”
Enhed med 3 udtag 199029203 G 1/2”
Enhed med 4 udtag 199029204 G 1/2”

Nominel flow diameter ................................ 5.5 mm (7/32")
maks arbejdstryk .......................................... 16 bar (230 PSI)
min sprængtryk ............................................ 64 bar (930 PSI)
temperaturområde ....................................... -20°C – + 100°C (-4°F – + 212°F)
materiale ....................................................... Zinkbelagt stål/messing
medie ............................................................. Trykluft, neutrale gasser
sammenkobling ............................................ G 1/2” indvendigt gevind

tEkNiskE data

Ligeløbende slange – Armeret

 indv. dia. x udv. dia. totallængde varenummer maks. arbejdstryk sprængtryk

ARMERET LIGELøBENDE 11 x 16 mm 100 m 199581600 12 bar (170 PSI) 48 bar (696 PSI)
50 m 199581638 12 bar (170 PSI) 48 bar (696 PSI)

13 x 18 mm 50 m 199581801 10 bar (150 PSI) 40 bar (580 PSI)

Gevind ifølge ISO Standarder Alle mål er i mm. Spørg Deres lokale CEJN forhandler, eller CEJN Danmark om pris og levering Besøg vores hjemmeside, www.cejn.dk, til almindelige 
vedligeholdelsestips.

tEkNiskE data
slangemateriale ............................................ Ester-baseret polyurethan forstærket med polyester fiber

gevind adaptere – Stream-line tilslutninger

materiale ....................................................... Overfladebehandlet messing

tEkNiskE data   

 indv. dia. x udv. dia. varenummer tilslutning

fastE adaptErE 11 x 16 mm 199581615 R 1/2”
13 x 18 mm 199581815 R 1/2”
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CEJN-trykluftproDuktEr – tilbEhør

CEJN-trykluft- og væskepistoler
CEJN's Serie 208 Blæsepistol og 210 MultiFLOW har en ventilpakning, som gør, at de kan håndtere både luft og ikke-

eksplosive væsker. Blæsepistolen fås i forskellige udførelser: almindeligt rør, støjreducerende Star-Tip-rør og en trykre-

guleret sikkerhedsversion. Der fås forskellige slanger og mundstykker, som opfylder bestemte anvendelsesbehov.

Fuldend din eSafe-kobling med andre 
sikkerhedsprodukter fra CEJN
En af de vigtigste ting på en arbejdsplads skal være sikkerhed. Etableringen af et sikkert 
arbejdsmiljø er især vigtigt på steder, hvor der bruges trykluftsystemer. Da disse systemer 
er meget kraftige, er det afgørende at indføre programmer til forståelse af sikkerhed og 
foranstaltninger til forebyggelse af ulykker. 
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CEJN-trykluftproDuktEr – tilbEhør

CEJN-slange- og kabeltromler
slangetromler til trykluft: Tromlerne fås med flere forskellige størrelser huse og slangestørrelser. De er udstyret med en 

førsteklasses oliebestandig polyuretanslange og et lukket hus, hvilket sikrer længere levetid.

slangetromler til vand: Tromlerne er også ideelle til trykluft i fugtige og våde omgivelser. De er udstyret med en første-

klasses oliebestandig polyuretanslange og et lukket hus, hvilket sikrer længere levetid.

kabeltromler: Tromlerne fås med to størrelser hus og er udstyret med en termisk overbelastningssikring. Kablet er frem-

stillet af højkvalitetsgummi. De fås med schuko- eller CH-stik. CEJN-kabeltromlerne er desuden CE-mærkede.

Slanger og slangesæt
CEJN-slanger og -slangesæt har ekstremt glatte indven-

dige overflader, hvilket bidrager til høj gennemstrømning. 

Brugen af polyuretan muliggør et design med tynde 

vægge, som øger gennemstrømningen yderligere.
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