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Töltőcsatlakozók

Típus Személygépkocsi (NGV1) Személygépkocsi (Olaszország) Haszongépjármű (NGV2*) Önkiszolgáló

TK17 CNG ü ü
TK16 CNG ü ü
TK10 CNG ü
TK4 CNG ü
TK4i CNG ü
TK1 CNG ü
TK26 CNG ü ü
TK22 CNG ü
TK24 CNG ü
Lefejtő csatlakozók

Típus CNG üza. tartály lefejtés – Szgk. CNG üza. tartály lefejtés – 
Haszongépjármű CNG palackköteg lefejtés

TK6 CNG ü
TK21 CNG ü
TK23 CNG ü
Biztonsági megszakítók

Típus  Személygépkocsi (NGV1) - Fali Személygépkocsi (NGV1) - Lengő Haszongépjármű (NGV2*) - Fali Haszongépjármű (NGV2*) - Lengő

TSA1 CNG ü
TSA2 CNG ü
TSA5 CNG ü
TSA6 CNG ü
* ISO 14469-2 nem szabványosított elnevezése

ÁTTEKINTŐ

» WEH® CNG töltő szerelvények
Töltőcsatlakozók, töltőszelepek, biztonsági megszakítók,  
visszacsapó szelepek, szűrők, lefejtő csatlakozók

A WEH tanúsított termékek széles skáláját kínálja CNG meghajtású gépjárművek egyszerű és biztonságos tankolásához:

» Nemzetközi szabványok és tanúsítványok

• NGV1

• ANSI NGV1

• ISO 14469

• ISO 15500

• ISO 15501

• ECE R110

» Műszaki adatok

   1. Nyomástartomány: 
    NGV1 P30 (200 bar) 
    NGV1 P36 (250 bar) 

   2. Hőmérsékleti tartomány:  
     -40°C-tól +85°C-ig (+120°C)

TK1 CNGTK16 CNG TK10 CNG TK4 CNG TK4i CNGTK17 CNG

RENDSZEREK

» Rendszer áttekintő
Töltőcsatlakozók, lefejtő csatlakozók, biztonsági megszakítók

A WEH® CNG-töltő szerelvény:

» Biztonságos és könnyen  
    kezelhető

» Megbízható 
» Tartós 
» Egyszerűen karbantartható

A WEH 1986 óta úttörő szerepet játszik a CNG üzemanyagtöltő szerelvények tervezésében  
és gyártásában. A sűrített földgáz szerelvények széles választékának kifejlesztésével  
lerakta a világszerte elterjedt NGV1 szabvány alapjait. Az átfogó árukínálat tartalmaz  
töltő- és visszacsapó szelepet, töltőcsatlakozót, töltő- és fesztelenítő tömlőt, biztonsági  
megszakítót, átalakítót különböző CNG rendszerek között, menetváltót, stb.  
A töltőberendezések ideálisan alkalmazhatók önkiszolgáló üzemmódban. A WEH® CNG-
szerelvények a világon széles körben elterjedtek és jelentősen hozzájárultak ahhoz,  
hogy a sűrített földgázt, alternatív üzemanyagként, sok országban felhasználják.

A WEH globális szemléletű és cselekvő vállalatcsoport, mintegy 150 alkalmazottal.  
Nemzetközi értékesítési hálózattal több, mint 40 országban képviselteti magát. Termékeit 
a világon, szinte mindenhol használják.

» WEH® üzemanyagtöltő technológia

TK26 CNG TK24 CNG TSA5 CNG TSA6 CNG TN5 CNGTK22 CNG

TSA2 CNG TN1 CNG TS50 CNG TVR1 CNGTSA1 CNG TSF2 CNG 
koaleszcens szűrő

TS55 CNG TK23 CNGTSF4 CNG TK6 CNG TK21 CNGTVR5 CNG

TZ22 CNGTZ21 CNG
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SZEMÉLYGÉPKOCSI SZEMÉLYGÉPKOCSI

» TK17 CNG töltőpisztoly
• Önkiszolgáló kúthoz
• Egykezes töltés, hagyományos  
  pisztoly markolat,  
  360° forgócsatlakozó

• WEH® befogószegmensű  
  mechanizmus

• Töltő- és fesztelenítő ág 
• Nagy sebességű közegáramlás

» TK16 CNG töltőpisztoly
• Önkiszolgáló kúthoz
• Egyszerű kezelés:  
  360° forgócsatlakozó

• Oldalkaros aktiválás
• WEH® befogószegmensű  
  mechanizmus

• Töltő- és fesztelenítő ág 
• Nagy sebességű közegáramlás

» WEH® töltőcsatlakozók  
    személygépkocsihoz 

Töltőcsatlakozók

» Egyéb WEH® szerelvények  
    személygépkocsihoz

Biztonsági megszakítók, töltőszelepek, visszacsapó szelepek, szűrők

» TK10 CNG töltőfej
• Beépített TK4 CNG töltőfej
• Csúszóhüvelyes aktiválás
• WEH® befogószegmensű  
  mechanizmus

• Fesztelenítő golyóscsappal 
• Fesztelenítő ággal, vagy anélkül
• 45°- vagy 90°-os markolatállás

» TK4 CNG töltőfej
• NGV1 rendszerű CNG    
  töltőszelephez

• Csúszóhüvelyes aktiválás
• WEH® befogószegmensű  
   mechanizmus

• Fesztelenítő nélkül

» TK4i CNG töltőfej
• Olasz rendszerű CNG  
  töltőszelephez

• Csúszóhüvelyes aktiválás
• WEH® befogószegmensű  
  mechanizmus

• Fesztelenítő nélkül

» TK1 CNG töltőfej
• NGV1 rendszerű CNG  
  töltőszelephez

• Lassú töltéshez
• WEH® befogószegmensű  
  mechanizmus

• Csúszóhüvelyes aktiválás
• Fesztelenítő nélkül

» TN1 CNG töltőszelep
• NGV1 rendszer
• Szűrős (öntisztuló) és szűrő  
  nélküli változatok

• Csendes-, nagy közegsebességű 
  visszacsapó szelep

• Csőszerelvényes- vagy menetes  
  csatlakozás

» TS50 CNG töltőszelep  
    armatúra

• TN1 NGV1 töltőszelep  
• Beépíthető gyújtászáró kapcsoló
• Különböző módon zárható  
  tanksapka változatok

• Por- és fagymentes, valamint 
  fröccsenő víztől védett konstrukció

» TSF2 CNG koaleszcens szűrő
• Víz-, olajpára és szilárd lebegő  
  szennyeződés biztonságos  
  kiszűrése

• Kiváló hatásfok: kb. 99,9%>0,3  
  mikron szilárd részecske felfogás

• A gépjármű- és a kútoszlop  
  kritikus szerelvényeinek védelme

• Alumínium ház
• Könnyű karbantartás

» TSA1 CNG fali biztonsági  
     megszakító

• A töltő- (és a fesztelenítő) tömlő  
  a kútra szerelt megszakítóra  
  csatlakozik

• Erős rántásra a megszakító  
  kettéválik

• Visszacsapó szelepek akadályozzák  
  meg a gáz szabadba jutását mind a  
  kútból, mind a levált töltőtömlőből

» TSA2 CNG lengő biztonsági  
     megszakító

• A töltő- (és fesztelenítő) tömlők  
  közé kell szerelni 

• Erős rántásra a megszakító  
  kettéválik

• Visszacsapó szelepek  
  akadályozzák meg a gáz szabadba  
  jutását a kettévált töltőtömlőkből

• Gumigyűrűvel védett szerelvényház

» TVR1 CNG visszacsapó  
    szelep

• Csendes nyitás és zárás
• Korrózió- és rozsdamentes  
  acélból

• Biztos tömítés
• Tartós minőség
• Csőszerelvényes és menetes  
  csatlakozás
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HASZONGÉPJÁRMŰ HASZONGÉPJÁRMŰ

» WEH® CNG töltőcsatlakozók  
    haszongépjárműhöz

Töltőcsatlakozók

» Egyéb WEH® szerelvények     
    haszongépjárműhöz

Biztonsági megszakítók, töltőszelepek, visszacsapó szelepek, szűrők

» TN5 CNG töltőszelep
• Kompatibilis az ISO 14469-2 (NGV2)    
  rendszerű töltőcsatlakozóhoz

• Csendes töltés
• Szűrős (öntisztuló) és szűrő  
  nélküli változatok

• Nagy közegszállító teljesítményű  
  visszacsapó szelep

• Csőszerelvényes vagy menetes  
  csőcsatlakozás

» TS55 CNG töltőszelep  
    armatúra

• TN5 NGV2 töltőszelep 
• Beépíthető gyújtászáró 
• Zárható tanksapkával
• Por- és fagymentes, valamint  
  fröccsenő víztől védett konstrukció 

» TSA5 CNG fali biztonsági  
    megszakító

• A töltő- (és a fesztelenítő) vezeték  
  a kútra szerelt megszakítóra  
  csatlakozik

• Erős rántásra a megszakító  
  kettéválik

• Visszacsapó szelepek akadályozzák  
  meg a gáz szabadba jutását mind a  
  kútból, mind a levált vezetékből

» TSA6 CNG lengő biztonsági  
    megszakító

• A töltő- (és fesztelenítő) vezetékbe  
  szerelve 

• Erős rántásra a megszakító  
  kettéválik

• Visszacsapó szelepek akadályozzák  
  meg a gáz szabadba jutását a  
  kettévált töltőtömlőkből

• Gumigyűrűvel védett szerelvényház

» TSF4 CNG szűrő
• Szilárd részecskék biztonságos  
  leválasztása

• Könnyű karbantartás
• Nagy keresztmetszetű átfolyás
• Csőszerelvényes- és menetes  
  csatlakozás

• Alumínium ház.

» TK26 CNG töltőpisztoly
• Önkiszolgáló kútra
• Egyszerű kezelés: 360° forgócsatlakozó
• Oldalkaros aktiválás
• WEH® befogószegmensű mechanizmus
• Töltő- és fesztelenítő ág
• Nagy keresztmetszetű közegáramlás

» TK24 CNG töltőfej
• Beépített TK22 CNG töltőfej 
• Csúszóhüvelyes aktiválás
• WEH® befogószegmensű mechanizmus
• Fesztelenítő golyóscsappal 
• Fesztelenítő ággal, vagy anélkül
• 90°-os fogantyúállás

» TK22 CNG töltőfej
• Csúszóhüvelyes aktiválás
• WEH® befogószegmensű mechanizmus
• Fesztelenítő nélkül
• Nagy keresztmetszetű közegáramlás

» TVR5 CNG visszacsapó  
    szelep

• Nagy keresztmetszetű  
  közegáramlás 

• Csendes nyitás és zárás
• Korrózió- és rozsdamentes  
  acélból

• Biztos tömítés, tartós minőség
• Csőszerelvényes- és menetes  
  csatlakozás



» TZ21 CNG NGV1 vészátfejtő egység
• Kiürült CNG-meghajtású jármű tartályának  
  vészfeltöltése szerviz-gépjárműből

• Az átfejtő egység tartalma: TK4 NGV1 töltőfej,  
  5m töltőtömlő, TK6 NGV1 lefejtőfej 

• WEH® befogószegmensű mechanizmus

» TZ22 CNG NGV2 vészátfejtő egység
• Kiürült CNG-meghajtású jármű tartályának  
  vészfeltöltése szerviz-gépjárműből

• A szerelvénykészlet tartalma: TK22 NGV2 töltőfej,  
  5m töltőtömlő, T-idom, két-utas fesztelenítő  
  golyóscsap, TK21 NGV2 lefejtőfej

• WEH® befogószegmensű mechanizmus

» WEH® Lefejtő csatlakozók és egyéb      
    szerelvények  

Lefejtő csatlakozók, vészátfejtő szerelvények

KIEGÉSZÍTŐK

» TK6 CNG NGV1 lefejtőfej
• Szgk, CNG tartályának lefejtése  
• WEH® befogószegmensű  
  mechanizmus

• A lefejtőfej orsószelepe nyitja  
  a gépjármű NGV1-es  
  töltőcsonkjában lévő visszacsapó  
  szelepet

• Fesztelenítő szeleppel, vagy anélkül

» TK23 CNG NGV2 lefejtőfej
• CNG lefejtése palackköteg WEH®  
  TN5 NGV2 töltőszelepéről

•  Nagy keresztmetszetű  
  közegáramlás

• WEH® befogószegmensű  
  mechanizmus

» TK21 CNG NGV2 lefejtőfej
• Haszongépjármű CNG tartályának  
  lefejtése 

• WEH® befogószegmensű  
  mechanizmus

• A lefejtőfej orsószelepe nyitja  
  a gépjármű WEH® TN5 NGV2-es  
  töltőcsonkjában lévő visszacsapó  
  szelepet
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Minden jog fenntartva, WEH GmbH 2019. Bármilyen jogosulatlan felhasználás szigorúan tilos. A változtatás jogát fenntartjuk. A tartalomból vagy annak részéből semmilyen felelősség nem következik. 
Ezennel a korábbi változatok érvényüket vesztik.

» Kapcsolat
 További kérdés esetén szívesen állunk a rendelkezésére.

WEH GmbH Gas Technology
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Németország

Telefon: +49 (0) 7303 95190-0
Fax: +49 (0) 7303 95190-9999

E-mail: ngvsales@weh.com
www.weh.com

Magyarországi forgalmazó:

Gyorscsatlakozók.hu Kft.
Baross utca 79-89.
1047 Budapest / Magyarország

Telefon: +36-1-453-7063
Fax: +36-1-453-7061

E-mail: weh@gyorscsatlakozok.hu
www.gyorscsatlakozok.hu


