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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 megfelellő 
teszt- és /vagy töltőcsatlakozó. Speciális felhasználási feladatokra már kis darabszámtól is ajánlunk egyedi és 
különleges megoldásokat.

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.
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TW01
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Különleges  
megoldások
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TW03 TW04 TW221 TW230 TW231

WEH® gyorscsatlakozók áttekintése
Számos kapcsolódási és alkalmazási lehetőség

Külső 
menet

Belső 
menet

Egyenes 
csővég Furat Szűkítő/

tágító Buborék Gallér Tömlővég 

Típus maximálisan 
alkalmazható 

működési 
nyomás

bar

  TW17 350 

  TW19 350 

  TW05 5 - 12 

  TW26 50 

  TW03 345 

  TW18 350     

  TW04 345 

  TW800 50     

  TW850 630     

  TW130 350 
*


*    

*

  TW131 50 
*


*    

*

  TW132 50 
*


*    

*

  TW141 100 

  TW221 3      

  TW230 70    

  TW231 70      

  TW241 70 

  TW01 9       

  TW02 35 ()     

  TW710 10  

  TW711 10 ()  

  TW712 10 ()  

  TW713 10 ()  

  TW723 10     

  TW714 10 'John-Guest' csatlakozásokhoz

* A tesztdarabon befogási lehetőségnek kell lennie!
Sok csatlakozó típusnak van automatizált változata. Vegye fel velünk a kapcsolatot!
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Az eredeti WEH® szorítópofás mechanizmus 
Tökéletes kötés másodpercek alatt

A csatlakozók a WEH® által kifejlesztett egyedi szorítópofás mechanizmussal rendelkeznek. Az erős szorító pofák 
biztonságosan csatlakoznak a sokféle csatlakozási pontokra, beleértve a belső és külső meneteket, az egyenes 
csöveket, a cső végeit és a furatokat többek között. Nem kell a megfelelő elemhez csatolni a megfelelő elemet. 
A csatlakozók közvetlenül a próbadarabra illeszkednek.

A nyomáspróbában használt tömlők mintákról történő rácsavarozása és lecsavarása megszűnik, és kiméli a 
kezelők kezét. A legújabb tömítő technológia nyomástartó kapcsolatot biztosít az alkalmazás számára.Ez azt 
jelenti, hogy további teflon csíkok vagy töltőanyagok nem szükségesek.

Az összekötő elem kopása is minimálisra csökken, és az alacsony érintkezési nyomás a golyós és csavaros  
csatlakozásokhoz képest csökkenti az alakváltozásokat.

Előnyök

Szivárgásmentes csatlakozás pillanatok 
alatt, felesleges tekergetés nélkül

Nincs időveszteség

Lerövidült csatlakozási idő

Idő és költség megtakarítás

Nagyobb termelékenység

Kézkimélő megoldások

Könnyű és kényelmes működtetés
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WEH® Gyorscsatlakozók
belső és külső menetekre

Szivárgás mentes csatlakozás pillanatok alatt WEH® gyorscsatlakozókkal

Akár külső- vagy belső menetről van szó, a WEH® tesztcsatlakozókkal pillanatok alatt csatlakozhat, így időt  
takarít meg. Az alkalmazástól függően a pofák egy biztonságos kapcsolódással szorosan csatlakoznak akár 
kívülről vagy belülről a munkadarabra.

A csatlakozók biztosítják a legegyszerűbb, leggyorsabb és leghatékonyabb csatlakozást. A WEH® csatlakozók 
széles választéka rendelhető, kézi, pneumatikus vagy automata rendszerekhez.

Csatlakozási megoldásokat kínál nyomás tesztekhez, hidraulikus és pneumatikus rendszerekhez,  
berendezésekhez.

Kézi aktiválás 
csúszóhüvellyel

Aktiválás

Pneumatikus aktiválás kézi, félautomata- vagy 
automata ellenőrző rendszerekhez

Oldalkaros kézi 
működtetés

Pneumatikus aktiválás
nyomógombbal

Szorítókaros kézi 
működtetés

BiztonságMinőség HatékonyságHasználhatóság Könnyű  
karbantartás

Környezetbarát
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Belső menetes munkadarabok, szelepek, szerelvények, 
stb. üzem- és nyomáspróbázásához.

Tesztnyomás: 
5 - 12 bar sűrített levegő
Aktiválás:
Kézi aktiválás csúszóhüvellyel
Csatlakozás:

WEH® TW05

Gyorscsatlakozó pneumatikus és hidraulikus  
nyomástesztekhez, belső menetekre, gépekhez,  
palackokhoz, tömlőkhöz stb.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 350 barig.
Aktiválás:
H = kézi karos aktiválás
V = szelepgombos pneumatikus aktiválás
P = pnemumatikus aktiválás kézi, félautomata vagy 
 automata vezérlőkkel

Csatlakozás:

WEH® TW17

WEH® Gyorscsatlakozók
belső és külső menetekre

Gyorscsatlakozó külső menetes pneumatikus és  
hidraulikus nyomástesztekhez, gépekre, palackokra, 
tömlőkhöz stb.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 350 barig.
Aktiválás:
H = kézi karos aktiválás
V = szelepgombos pneumatikus aktiválás
P = pnemumatikus aktiválás kézi, félautomata vagy 
 automata vezérlőkkel

Csatlakozás:

Gyorscsatlakozó belső menetes pneumatikus és  
olaj-hidraulikus nyomástesztekhez, hidraulikus  
kompresszorokhoz, részegységekhez stb.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 350 barig.
Aktiválás:
Szorítókaros kézi működtetés
Csatlakozás:

WEH® TW19

WEH® TW18



10 11

Gyorscsatlakozó belső menetes készülékek, részegysé-
gek stb. pneumatikus és hidraulikus nyomáspróbákhoz 
folyadék-, és gáz közeg felhasználásával.

Tesztnyomás: 
Max. 50 bar
Vezérlő nyomás: 
6 - 12 bar sűrített levegő
Aktiválás:
Pneumatikus aktiválás
Csatlakozás:

WEH® TW26

Gyorscsatlakozó nyomás- és vákuum tesztekhez belső 
menetes darabokra: csövek, tartályok, hőcserélők, stb.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 345 barig.
Aktiválás: 
Kézis szorítás
Csatlakozás:

WEH® TW03

WEH® Gyorscsatlakozók
belső és külső menetekre

Gyorscsatlakozó nyomás- és vákuum tesztekhez külső 
menetes darabokra: csövek, tartályok, hőcserélők, stb.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 345 barig.
Aktiválás: 
Kézis szorítás
Csatlakozás:

WEH® TW04
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WEH® Univerzális csatlakozók
menetes-, egyenes-, buborékos- és egyéb csővégekhez

A szabványos menetes csatlakozások gyors csatlakozói mellett az univerzális csatlakozók sokféleségét  
biztosítjuk mindenféle csatlakozási konfigurációkhoz, mint például 

Peremes, buborékos, vagy akár egyenes csővégek, furatok, belső vagy külső hornyok, karimás  
csatlakozások, patronszelepek, stb. 

A WEH gyorscsatlakozók ideális eszköze a héliumos vagy vákuumtesztekhez, valamint szivárgás, nyomás és 
funkcionális tesztekhez a járműgyártásban, a hűtési és légkondicionáló, valamint a feldolgozóiparban.

 Î Csövek Ř  0.8 ... 77.0 mm  belső átmérő között
 Î Max. tűrés: ± 0.25 mm
 Î Nincs szükség egyéb tömítésekre
 Î Csatlakozási lehetőségek széles skálája

BiztonságMinőség HatékonyságHasználhatóság Könnyű  
karbantartás

Környezetbarát
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WEH® Univerzális csatlakozók
menetekhez, egyenes és buborékos csővégekhez, stb.

Kézikaros gyorscsatlakozó vákuumteszteléshez és 
nyomáspróbázáshoz egyenes csövekhez, furatokhoz, 
víz alatti-, szivárgás- és hélium tesztelésekhez.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 70 barig.
Aktiválás:
Szorító karos kézi működtetés
Csatlakozás:

WEH® TW230

Nyomás- és vákuumteszteléshez egyenes csövekben  
és furatokban max. 3 barig. A manuális kezelésű  
gyorscsatlakozó sugárirányban, szorosan nekifeszül a 
cső belső oldalának.

Tesztnyomás: 
Max. 3 bar
Aktiválás:
Szorító karos kézi működtetés
Csatlakozás:

WEH® TW221

Gyorscsatlakozó vákuum és nyomástesztekhez, egyenes 
csővégekhez, hőcserélőkhöz, nagynyomású edényekhez, 
párologtató tekercsekhez, csőrendszerekhez, légkondici-
onálókhoz stb. Tömítés a cső külső falán.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 70 barig.
Aktiválás:
Szorító karos kézi működtetés
Csatlakozás:

WEH® TW241

Gyorscsatlakozó vákuum és nyomástesztekhez  
egyenes, illetve kibővített csővégekhez,  
rézcsövekhez, fűtőrendszerekhez, hőcserélőkhöz  
légkondicionálókhoz, kompresszorokhoz, stb. Tömítés 
a cső belső falán.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 70 barig.
Aktiválás:
Szorító karos kézi működtetés
Csatlakozás:

WEH® TW231
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Gyorscsatlakozó nyomás- és működési tesztekhez  
külső menetes, buborékos, galléros, karimás 
csővégekre. Például nyomástartó edények,  
kompresszorok, hőcserélők, mérőeszközök, tömlők, 
csövek, tartályok stb

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 50 barig.
Aktiválás:
Kézi aktiválás csúszóhüvellyel
Csatlakozás:

WEH® TW800

Gyorscsatlakozó nyomás- és működési tesztekhez külső 
menetes, buborékos, galléros, karimás csővégekre.  
Például nyomástartó edények, kompresszorok, 
hőcserélők, mérőeszközök, tömlők, csövek, tartályok stb.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 630 barig.
Aktiválás:
Kézi aktiválás csúszóhüvellyel
Csatlakozás:

WEH® TW850

WEH® Univerzális csatlakozók
menetekhez, egyenes és buborékos csővégekhez, stb.

WEH® TW800 
A mindentudó gyorscsatlakozó

A TW800  bizonyítottan az autóipar  
mindentudó csatlakozója. Alkalmas  
többek közt az üzemanyagcsatlakozások 
szivárgási tesztjeihez, gépekhez, kompress-
zorokhoz, meleg tesztelésekhez és 
Diesel-motorkhoz.

Ideális megoldás hűtő- és légkondicionáló 
technológiákhoz is.
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Gyorscsatlakozó nyomás-, és működési tesztekhez, 
Banjo-csőcsatlakozásokhoz, csővégekhez, toldókhoz 
(pl. a hőcserélők, nagynyomású tömlők stb.)

Tesztnyomás: 
Max. 350 bar
Vezérlő nyomás: 
6 - 8 bar
Aktiválás: 
Pneumatikus aktiválás nyomógommbal 
Csatlakozás:
Banjo-típusú csatlakozó, 
tömlők, csövek csatlakozásához

WEH® TW130

 Banjo-csőcsatlakozásokkal, csővégekkel és tömlőkkel 
ellátott részegységek nyomás és működési tesztjeihez 
(pl. a hőcserélők, stb.)

Tesztnyomás: 
Max. 50 bar
Aktiválás:
Kézi aktiválás csúszóhüvellyel
Csatlakozás:
Banjo-típusú csatlakozó, 
tömlők, csövek csatlakozásához

WEH® TW131

WEH® Univerzális csatlakozók
menetekhez, egyenes és buborékos csővégekhez, stb.
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Gyorscsatlakozó nyomás-, és működési tesztekhez, 
Banjo-csőcsatlakozásokhoz, csővégekhez, toldókhoz (pl. 
a hőcserélők, nagynyomású tömlők stb.)

Tesztnyomás: 
Max. 50 bar
Vezérlő nyomás: 
6 - 8 bar
Aktiválás: 
Pneumatikus aktiválás
Csatlakozás:
Banjo-típusú csatlakozó, 
tömlők, csövek csatlakozásához

WEH® TW132

Gyorscsatlakozó készülékek és részegységek nyomás 
és működési tesztjeihez, valamint hőcserélők,  
légkondicionálók, csöves szerkezetek szivárgási  
tesztjeihez. Csatlakozás az egyenes csővégekre.

Zárt csőrendszerek feltöltése hűtőközeggel.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 100 barig.
Aktiválás: 
Oldalkaros kézi mőködtetés
Csatlakozás:

WEH® TW141

WEH® Univerzális csatlakozók
menetekhez, egyenes és buborékos csővégekhez, stb.

Gyorscsatlakozó nyomás és vákuumteszteléshez  
egyenes csövekben, üregekben, más belső mentes  
egységekben. Szivárgási teszt: nyomásesés, víz alatti / 
héliumos vizsgálatok.

Egyéb felhasználás: töltés, nyomás és funkció tesztek, 
öblítés. Alkalmazási terület:  edények, orvosi alkatrészek,  
szelepek, szivattyúk, szűrők, nyomástartó edények, 
csőcsatlakozások stb.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 9 barig.
Vezérlő nyomás: 
4 - 12 bar sűrített levegő
Aktiválás: 
Pneumatikus aktiválás
Csatlakozás:

WEH® TW01

Gyorscsatlakozó az egyenes csövek, tömlők és alkatrés-
zek nyomás- és vákuumvizsgálatához , csőre vagy galléros 
csővégre való csatlakozással. Külön kérésre speciális  
változatok, pl. ikercsatlakozók is rendelkezésre állnak.

Tesztnyomás: 
Vákuumtól max. 35 barig.
Vezérlő nyomás: 
4 - 12 bar sűrített levegő
Aktiválás: 
Pneumatikus aktiválás
Csatlakozás:

WEH® TW02



22 23

WEH® Üzemanyag csatlakozók
a jármőipar részére

Autóipari részegységek könnyő & biztonságos tesztelése

Az autóiparban sok olyan összetevő van, melyeket a gyártási folyamat során ellenőrizni kell a megfelelő tömítés 
és a megfelelő működés érdekében anélkül, hogy megszakítanánk a gyártási folyamatot. Mivel nagyon sok ilyen 
alkatrészt kell tesztelni, az ilyen tesztek hatékonysága nagyon fontos tényező.

A gépjármőiparban használt csatlakozóink számos alkalmazása döntő szerepet játszott abban, hogy saját  
termékcsaládot hozzunk létre az üzemanyag-csatlakozókból, melyek különösen az automatizált szivárgásvizs-
gálatban bizonyultak hasznosnak. Ezért van az, hogy a WEH® gyorscsatlakozók az autóiparban már évek óta  
szabványos eszköznek számítanak.

Gyorscsatlakozó az üzemanyagvezetékek nyomás- és 
funkcióvizsgálatához, buborékos, vagy galléros csővégre 
való csatlakozással.

Tesztnyomás: 
Max. 10 bar
Közeg: 
Benzin, Diesel, sűrített levegő
Aktiválás: 
Kézi aktiválás csúszóhüvellyel
Csatlakozás:

WEH® TW710

Gyorscsatlakozó az üzemanyagvezetékek nyomás- és 
funkcióvizsgálatához, buborékos, vagy galléros csővégre 
való csatlakozással. Külső menetes csatlakozás igény 
szerint.

Tesztnyomás: 
Max. 10 bar
Közeg: 
Benzin, Diesel, sűrített levegő
Aktiválás: 
Kézi aktiválás csúszóhüvellyel
Csatlakozás:

WEH® TW711

BiztonságMinőség HatékonyságHasználhatóság Könnyű  
karbantartás

Környezetbarát
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WEH® Üzemanyag csatlakozók
a jármőipar részére

Gyorscsatlakozó az üzemanyagvezetékek nyomás- és 
funkcióvizsgálatához, buborékos, vagy galléros csővégre 
való csatlakozással. Külső menetes csatlakozás igény 
szerint.

Tesztnyomás: 
Max. 10 bar
Közeg: 
Benzin, Diesel, sűrített levegő
Aktiválás: 
Kézi aktiválás csúszóhüvellyel
Csatlakozás:

WEH® TW712

Gyorscsatlakozó az üzemanyagvezetékek nyomás- és 
funkcióvizsgálatához, buborékos, vagy galléros csővégre 
való csatlakozással. Külső menetes csatlakozás igény 
szerint.

Tesztnyomás: 
Max. 10 bar
Vezérlő nyomás: 
Max. 6 bar
Közeg: 
Benzin, Diesel, sűrített levegő
Aktiválás: 
Pneumatikus aktiválás
Csatlakozás: 

WEH® TW713
Gyorscsatlakozó üzemanyag rendszerek nyomás- és  
működési vizsgálatához Buborékos, galléros  
csővégekhez, vagy külső menetekhez. Gyorscsatlakozó  
üzemanyag rendszerek nyomás- és mőködési  
vizsgálatához Buborékos, galléros csővégekhez,  
vagy külső menetekhez.

Tesztnyomás: 
Max. 10 bar
Közeg: 
Benzin, Diesel, sűrített levegő
Aktiválás: 
Kézi aktiválás csúszóhüvellyel
Csatlakozás:

WEH® TW723

Gyorscsatlakozó nyomás és működési teszthez 'John 
Guest' típusú csatlakozásokhoz. A TW714 belső,  
automata zárószeleppel és a lecsatlakozáshoz  
szükséges nyitó mechanizmussal van ellátva

Tesztnyomás: 
Max. 10 bar
Közeg: 
Benzin, Diesel, sűrített levegő
Aktiválás: 
Kézi aktiválás csúszóhüvellyel
Csatlakozás: 
„John-Guest“

WEH® TW714
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Ügyfélre szabott megoldások
a vevők egyedi igényei alapján.

Nem talál szabványos megoldást az alkalmazásához? Nem probléma!

A WEH egyik erőssége, hogy megfelelő megoldást ajánl olyan alkalmazásokhoz, amelyekhez nincs szabványos 
csatlakozó. Az átfogó standard program mellett a WEH különleges igényeket is kielégít.

A WEH, évek során számos csatlakozási megoldásokat, iker-, és többágú csatlakozókat  fejleszett ki a 
legkülönbözőbb felhasználási terülekre: fürdőszobai szerelvények, kormányberendezések, olajteknők, 
nyomásérzékelők vagy olajhűtők töltésére.

TW01 Többágú csatlakozó  
furatokhoz

TW17V Többágú csatlakozó  
furatokhoz

TW130 Többágú csatlakozó  
furatokhoz

TW01 ikercsatlakozó furatokhoz TW02 ikercsatlakozók egyenes 
csővégekhez

TW17V ikercsatlakozó  
belső menetre

A nyomás- és szivárgásvizsgálati darabok esetében, ame-
lyeknél a távolságok nem elegendőek két külön csatlako-
zó használatához. Ilyen helyzetekben az ikercsatlakozók 
hasznosak lehetnek két menethez, furatokhoz stb.

Ikercsatlakozók

A nyomás- és szivárgásvizsgálati darabok esetében, 
amelyeknél a távolságok nem elegendőek több különálló 
csatlakozó használatához.

Többféle csatlakozó áll rendelkezésre különböző  
csatlakozási típusokhoz és számos különböző  
működtető rendszerekhez.

Többágú csatlakozó

BiztonságMinőség HatékonyságHasználhatóság Könnyű  
karbantartás

Környezetbarát
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Ügyfélre szabott megoldások
a vevők egyedi igényei alapján.

A WEH® toldattal ellátott csatlakozói a nyomás-  
és szivárgásvizsgálatokban lehetővé teszik a gyors  
csatlakozást, annak ellenére, hogy szűk a rendelkezésre 
álló hely, kikerülve egyúttal a kényelmetlen szög mellett 
történő időigényes kézi csavarozást.

Bővített csatlakozók

TW850 toldatos gyorscsatlakozó 
külső menetekhez

TW03 csavaros kézi csatlakozó belső 
menetekhez

TW17P toldatos gyorscsatlakozó 
belső menetekhez

TW723 a motorok gumi üzemanyag 
tömlőinek teszteléséhez

TW850 diesel-injektorok tesztelésére 
2600 bar nyomásig

TW751 manométerek 1000 barig 
történő teszteléséhez

A gyorscsatlakozási technológia szakembereként a 
WEH sokféle testreszabott megoldást ajánl az ügyfelek 
széleskörű és speciális igényeinek megfelelően.

További testreszabott megoldások
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WEH minőség
- Made in Germany - 

A minőség több mint 40 éve bizonyított a piacon

A WEH régóta referencia a minőségre. A német 
gyártmányú, innovatív termékek magas minőségű 
anyagból, és a legmagasabb minőségi követelmények 
alapján készülnek.

Az ügyfelek elégedettsége és az üzemeltető 
biztonsága kiemelt fontosságú. A termékek teljes 
élettartama alatt elkötelezettek vagyunk a magas 
minőség iránt, a tervezéstől, a gyártáson át a 
karbantartásig. Minden terméket a legszigorúbb 
minőségi és biztonsági teszteknek vetnek alá. 

Mi a filozófiánk eredménye?

A termékek a legmagasabb minőségi és biztonsági 
próbákat is kiállják. Ez számos előnnyel jár:

 Î Időmegtakarítás
 Î Költségmegtakarítás, produktivítás
 Î Megbízható és egyedi mőködés

Hitelesített minőségirányítás

Minőségi biztosítási rendszerünk:

 Î ISO 9001:2015
 Î European Pressure Equipment Directive 2014/68/EU

WEH® Ügyfélszolgálat
Tapasztalja meg Ön is!

A széleskörű termékkínálat mellett a világon egyedül 
álló WEH-csatlakozási technológia találkozik az  
ügyfélek speciális igényeivel.

Bárhol, ahol szivárgásmentes csatlakozást kell  
kialakítani és tesztelési eljárásokat kell automatizálni, 
a WEH megfelelő megoldást tud nyújtani az alkalma-
záshoz. Ügyfeleinkkel való együttműködés a mi  
specialitásunk.

A WEH® termékek innovatív technológiáját a széles 
termékválaszték biztosítja. Próbálja ki Ön is!

Környetettudatosság

Cégünk filozófiájában a környezettudatos termelés 
meghatározó szerepet játszik. Ez érvényes 
minden üzleti szegmensre a termékfejlesztéstől a 
gyártási folyamatokon kereszetül a logisztikára, az 
adminisztrációra és a pénzügyekre is. Mindig  az 
optimális erőforrások kiválasztására törekszünk.

Több mint 40 éve arra törekszünk, hogy innovatív 
termékeink fejlesztése és gyártása aktívan 
hozzájáruljon a környezetvédelemhez.
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