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Airblast – trubice pro kontrolu teploty v tryskací helmě 

Chladicí trubice 

Zařízení ochlazuje stlačený vzduch proudící ze zdroje až o 18°C a 
v extrémně horkém a vlhkém prostředí tak obsluze napomáhá 
zachovat pohodlí a maximální produktivitu. Trubice má 
nastavitelný ventil pro regulaci proudu vzduchu, který umožňuje 
nastavit teplotu proudícího vzduchu na hodnotu nejvhodnější dle 
individuálních potřeb. 

 

Ohřívací trubice  

Zařízení ochlazuje stlačený vzduch proudící ze zdroje a je 
ideálním pomocníkem zejména na začátku jara nebo na konci 
podzimu, kdy je třeba vzduch ráno zahřívat a večer ochlazovat. 

Zařízení dokáže teplotu vzduchu ohřát nebo zchladit až o 17°C. 

Trubice je vybavena regulátorem proudění vzduchu, který slouží pro nastavení výstupné 
teploty. Jednotka se jednoduše udržuje a čistí, všechny komponenty jsou vyměnitelné.  

Hot Air Tube je vyrobena z robustného netoxického technického plastu. 

 

Výhody 

� všechny části trubice lze jednoduše odmontovat pro snadnou údržbu a čištění 
� regulátor pro kontrolu teploty a proudu vzduchu 
� vhodný i do těžkých podmínek 
� masivní připínací pás 

Trubice jsou kompatibilní např. s těmito tryskacími helmami: Nova, Nova 1 a Nova 3 

 

Objednací číslo Popis 

4320010 Chladící trubice  

4320011 Ohřívací trubice 

4045000 Adaptér pro připojení k dalším tryskacím helmám 
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Seznam součástek 

Číslo Obj. č.  Popis 

3 4320012 Horní kuželové víčko 

4 4320013 Vzduchový kužel 

5 4320014 Tělo 

6 4320015 Rychlospojka – trn, ¼“  

7 4320016 Jistič 

8 4320017 Tělo regulátoru 

9 4320018 Vřeteno a knoflík 

10 4320019 Zajišťovací šroub 

11 4320020 Sestava regulátoru 

12 4320021 Pásek 
 

 

 

https://www.gamin.cz/airblast-trubice-ac-hc/ 


