Termék Áttekintő | 2018

WEH® GYORSCSATLAKOZÓK

O

szivárgásmentes kötés pillanatok alatt

RIGINAL

WEH

Q

®

U A LIT Y

since 1973

ÁTTEKINTŐ

» WEH® gyorscsatlakozók
nyomás- és üzempróbázáshoz valamint töltéshez és dugózáshoz
Legyen az akár belső-, vagy külső menet, akár buborékos-, vagy egyenes csővégződés, a WEH gyorscsatlakozói szinte
minden csatlakozási problémára kínálnak megoldást. Minden egyes csatlakozási módra akad megfelelő teszt- és /vagy
töltőcsatlakozó. Speciális felhasználási feladatokra már kis darabszámtól is ajánlunk egyedi és különleges megoldásokat.
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Különleges
megoldások

A nemzetközi gépjármű- és hidraulika ipar, ahogy valamennyi termelőágazat régi partnereként, a WEH
gyorscsatlakozói optimális megoldást kínálnak a termelési folyamatok gyorsabb, hatékonyabb és
költségkímélőbb megszervezésére.

» Szivárgásmentes kötés pillanatok alatt
A WEH® csatlakozót egyszerűen pattintsa (helyezze) a tesztdarab
közeg-bemenetére vagy -bemenetébe. A szivárgásmentes kötés
pillanatok alatt létrejön. Nincs szükség többé körülményes fel- és
lecsavarozgatásra, vagy komplikált tesztelőeszközre. A csatlakozók,
típustól függően, vákuumtól több ezer bar nyomásig alkalmazhatók.
A csavarkötésekkel összehasonlítva az egyszerű kezelésű WEH®
csatlakozókkal jelentős időmegtakarítást és költségcsökkentést
lehet elérni.
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A WEH® csatlakozók előnyei:

» Csatlakozás csavargatás nélkül
» Egyszerű kezelés
» Tartós minőség
» Minimális kopás

CSATLAKOZÁSOK

Csatlakozásmódok
Külső
menet

Típus

Belső
menet

Egyenes
cső

Szűkítő /
tágító
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Furat

Nyomástartomány

bar
max.

TW05

5-12



TW17

350



TW18

350

TW19

350



TW26

50



TW130

350



TW131

50



TW132

50



TW141

100



TW221
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70
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50
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630











TW01

9









TW02

35









TW03

345
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345
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„John Guest“ csatlakozásokhoz

* A tesztdarabon befogási lehetőségnek kell lennie!
Sok csatlakozó típusnak van automatizált változata. Vegye fel velünk a kapcsolatot!
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BELSŐ- / KÜLSŐ MENET

» WEH® gyorscsatlakozók
belső- / külső menetekhez

» TW05

Belső menetes munkadarabok
üzem- és nyomáspróbázásához. A
csatlakozás és a tesztnyomás
ráadása csúszóhüvellyel, egyetlen
munkaütemben.

» TW17

G y o r s c s a t l a ko z ó v á l t o z a t o k
manuális-, fél- és teljes automata
vezérlésű alkalmazásokra, belső
menetes munkadarabok nyomás- és
üzempróbázásához vákuumtól
350 barig.

» TW18

A TW17-tel azonos felépítésű WEH®
TW18 gyorscsatlakozót ugyanolyan
felhasználási területen és ugyanolyan vezérlési változatokban lehet
alkalmazni, csak külső menetes
tesztdarabokra, pld. motor-, henger-,
stb. teszteléséhez.

TW03

TW04

» TW19

Belső menetes munkadarabok
pneumatikus- és hidraulika olaj
nyomás- és üzempróbázásához
vákuumtól 350 barig. A nagy oldalirányú erők, pld. nehéz- vagy merev
tömlők, nem befolyásolják a szoros
csatlakozást.
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» TW26

Belső menetes munkadarabok
nyomáspróbázásához. A csatlakozó
legnagyobb előnye a rövid testfelépítés. Az oldalsó közegbemenet
lezárásával zárókupakként is használható.

» TW03 / TW04

Csavarcsatlakozó belső menetes(TW03) vagy külső menetes (TW04)
munkadarabok teszteléséhez, töltéséhez és zárásához vákuumtól
345 barig.

UNIVERZÁLIS

» WEH® univerzális csatlakozók
menetes-, egyenes-, buborékos- és egyéb csővégződésekhez

» TW800 / TW850 sorozat

Buborékos-, peremezett-, galléros-, karimás-, külső menetes, stb. csővégződésű
munkadarabok üzemi tesztjéhez és nyomáspróbázásához. A WEH® TW800 max.
50 barig, a WEH® TW850 max. 630 bar üzemi nyomásig alkalmazható.

» TW221

Nyomás- és vákuumteszteléshez
egyenes csövekben és furatokban
max. 3 barig. A manuális kezelésű
gyorscsatlakozó tömítése
sugárirányban szorosan kifeszül a
munkadarab csatlakozásának belső
falára.

» TW230

Kézikar vezérlésű gyorscsatlakozó
vákuumteszteléshez és nyomáspróbázáshoz 70 bar nyomásig egyenes
csövekben és furatokban pld. víz
alatti-, szivárgás- és hélium teszteléseknél.

» TW241

Töltés és lefejtés valamint nyomás- és vákuumpróbázás egyenes
csöveken 70 barig. Víz alatti-, szivárgás- és hélium tesztekhez. Nagy
méreteltéréseket hidal át.
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UNIVERZÁLIS

» További WEH® univerzális csatlakozók
menetes-, egyenes-, buborékos- és egyéb csővégződésekhez

» TW130 / TW131 / TW132 sorozat

Többfunkciós csatlakozók „Banjo” átfolyós csavarral -, valamint hollandianyás cső- és tömlőcsatlakozással, stb. ellátott
munkadarabok teszteléséhez. Típustól függően az adapterek pneumatikus (TW130 /TW132) vagy manuális vezérléssel
(TW131), továbbá max. 350 bar nagy nyomással (TW130) vagy max. 50 bar kis nyomással (TW131 /TW132) működnek.

TW131

TW130

» TW141

Szivárgásmentes kötés létrehozásához egyenes csövön, pld. hőcserélő
nyomáspróbázásához valamint zárt
hűtőrendszer feltöltésére hűtőközeggel. Nehezen hozzáférhető
csövekhez hosszított változat is
elérhető.
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TW132

» TW01

Egyenes csőben, furatban és belső
menetes alkatrészben történő nyomás- és vákuumpróbázáshoz, a TW01
gyorsan és szivárgásmentesen tömít
9 bar közegnyomásig, akár durva,
egyenetlen felület esetén is. A TW01
csatlakozó nyomás alatti alkalmazásához tartóállvány szükséges.

» TW02

Nyomás- és vákuumpróbázáshoz
egyenes csövön, tömlőn és külső menetes alkatrészen. A TW02
35 bar közegnyomásig gyorsan és
szivárgásmentesen tömít. A csatlakozó nyomás alatti alkalmazásához
tartóállvány szükséges.

GÉPJÁRMŰIPAR

» WEH® üzemanyag csatlakozók
a gépjárműipar részére

A WEH® üzemanyag csatlakozói sok éve a nemzetközi autóipar megbízható eszközei. A csatlakozókat motortesztelő állomásokon alkalmazzák üzemanyag vezetékek gyors és hatékony nyomás- és szivárgásvizsgálatainak elvégzésére, a gyártási folyamat akadályoztatása nélkül.
TW713

TW714

TW723

TW712

TW710

TW711

Előny első pillantásra:

» Csatlakozás pillanatok alatt
» Nincs szükség körülményes fel- és lecsavarozgatásra
» A beépített zárószelep megakadályozza az üzemanyag kifolyását
» Tartós felépítés
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SPECIÁLIS FEJLESZTÉSEK

» Egyedi WEH® megoldások
speciális ügyféligények alapján

A következő alkalmazási példák bepillantást adnak a speciális fejlesztéseinkbe.

» Ikercsatlakozó

Pld. WEH TW17 speciális ikercsatlakozó 2 db egymáshoz közel fekvő-,
belső menettel ellátott munkadarab
nyomáspróbázásához.
®

» Hosszított csatlakozó

Pld. kb. 80 mm-rel meghosszabbított
WEH ® TW850 gyorscsatlakozó
mélyen fekvő külső menetre.

» További speciális csatlakozó

Ügyfeleink konkrét igényei alapján,
a legkülönbözőbb csatlakozási
módokra, számtalan teszt-, és töltő
csatlakozóváltozatot terveztünk és
gyártottunk az évek folyamán.

» Győződjön meg Ön is!
A WEH a csatlakozástechnológia egyik meghatározó szereplője. A standard gyorscsatlakozó típusok széles választéka mellett, vevői igényre, számtalan egyedi-, speciális megoldást hozott létre. Bízza ránk a megoldást mindenhol,
ahol szivárgásmentes kötésre és automatizált tesztműködésre van szükség. Számunkra mindennapi valóság, hogy
ügyfeleinkkel szoros együttműködésben, a holnap technológiáját építjük. A sok kiforrott műszaki megoldás a WEH
páratlan szakértelmét bizonyítja. Győződjön meg Ön is!

© Minden jog fenntartva, WEH GmbH 2018. 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.

Magyarországi forgalmazó:

WEH GmbH Precision Connectors
Josef-Henle-Str. 1
89257 Illertissen / Németország

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

Telefon: +49 (0) 7303 9609-0
Fax:
+49 (0) 7303 9609-9999

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

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

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