SACA
HAR HELE
LØSNINGEN
OG IKKE KUN
RØRSYSTEMET
Vi tilbyder rådgivning og projektering i forbindelse med rørinstallationer til trykluft,
vakuum, inaktive gasser og oxygen.
Vi giver gerne et uforpligtende tilbud og står altid til rådighed ved spørgsmål
angående produkterne.
SACA er lagerførende i Danmark. Det er din garanti for sikker og hurtig levering.

Hvem er vi?
SACA er en privatejet, dansk virksomhed med mere end 25 års erfaring og et
omfattende knowhow indenfor trykluft-, vakuum samt procesinstallationer. Vi fører et
komplet program af INFINITY rørsystemet og kan hjælpe med både rådgivning og
eksekvering af specialopgaver indenfor rørsystemer, samt tilbehør til industrien

SACA tilbyder ekspertbistand og rådgivning omkring etablering af løsninger
med trykluft-, vakuum- og procesudstyr. Vi har et omfattende branchekendskab,
og vores system lever op til PED-direktivet 2014/68/EU. Det betyder vi tager enhver
udfordring op og leverer en skræddersyet og professionel løsning, der
matcher specifikke behov og omfatter meget mere end blot rørsystemet.

Tlf. 75 75 15 45

SACA ApS

T. 7575 1545

Energivej 6

E. info@saca.dk

8740 Brædstrup

W. www.saca.dk
Rev. nr. 1.0 - 20.4.18

SACA er beliggende i Brædstrup, hvorfra vi varetager salg, administration,
kundesupport samt vareforsendelse.

INFINITY produktspecifikationer
INFINITY rørsystemet er velegnet til mange typer projekter
Det er et yderst fleksibelt system, der giver mulighed for at lave individuelle og
behovsspecifikke løsninger.
INFINITY er en professionel måde at distribuere trykluft på med et minimum af lækage
og tryktab, og er dermed en omkostnings- og energieffektiv løsning til mange forskellige
brancher.

AUTOVÆRKSTEDER

LOGISTIK

MASKINBYGGERE

PRODUKTIONSINDUSTRIEN

FØDEVARE / MEDICOINDUSTRI

BYGGE / ANLÆG

Trykinterval fra -0.99 – 16 bar

1907/2006
REACH

2011/65/CE
RoHS

Temperaturområde -20° C til +80° C

PED 2014/68/EU

Silikonefri

BAR

BAR

Patenteret T-stykke med kondensspærre

INFINITY produktfordele
· Høj flowhastighed og minimalt trykfald
· Kræver begrænset vedligeholdelse
· Nemt og enkelt at montere, og systemet kan genanvendes
· Holdbart og korrosionsbestandigt

Yderligere information

· Høj materialekvalitet

· Bliv opdateret på PED-direktivet 2014/68/EU.

· UV-bestandigt

· SACA tilbyder udarbejdelse af lovpligtig dokumentation i henhold til PED-direktivet.

· Bredt udvalg af fittings og lynfittings til installation af rørsystemer
· Nemt at modificere og udbygge
· Infinity opfylder alle krav i PED-direktivet 2014/68/EU

