SZYBKOZŁĄCZA

SNAP-TITE Seria 71
Rozmiar:
Materiał:
Części
szybkozłączy:
Zaworki:

1/8", 1/4", 3/8", 1/2", 3/4", 1" 1 1/4", 1 1/2",2"
Stal kwasoodporna AISI 316 lub stal platerowana
Gniazdo (C), wtyczka (N)

Występuje w wersji z zaworami odcinającymi
dwustronnie
Charakterystyka: Suche odcięcie/Płaska powierzchnia - inkluzja powietrza i wypływ cieczy są zminimalizowane
aby zapobiec wyciekom oraz zanieczyszczeniu układów.
Łączenie przez wcisk - idealne łączenie jedną ręką, gdy jedna z części zamocowana jest na
stałe. Wystarczy włożyć wtyczkę do gniazda i docisnąć w celu uzyskania połączenia. Aby
rozłączyć, odciągnać tuleję, a połówki szybkozłącza zostaną odłączone.
Wytrzymałoćś - mocna konstrukcja jest idealna dla zastosowań w których występują silne
impulsy.
Ciśnienie - szybkozłącze zaprojektowane jest na ciśnienia robocze do 69 MPa (690 barów).
Różnorodność - dostępne w wykonaniach ze stali z powłoką chromianu = cynku, stali
kwasoodpornej AISI 316 oraz z innych materiałów. Dostępne również specjalne rodzaje
uszczelnień dla problematycznych mediów; szczegółowe informacje dostępne u producenta.
Zastosowanie: Hydraulika, chemia, idealne dla stanowisk prób oraz zastosowań, gdzie wymagana jest wysoka
wytrzymałość i czystość

Szybkozłącza serii 71 zaprojektowane są aby sprostać dzisiejszym zastosowaniom łączącym specjalne
cechy dla obecnych wymagań - suche rozłączanie, połączenie przez wcisk, wysokie ciśnienie robocze,
wytrzymałość i różnorodność odmian. Bardzo duże komory przepływowe oraz zastrzeżona przez
Snap-Tite konstrukcja zaworu zapewnia wyjątkowy przepływ przy niewielkim spadku ciśnienia.

Ciśnienia nominalne
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Informacje techniczne i wymiarowe
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Jak zamawiać

UWAGI:
1. Gniazda i wtyczki nowego typu 71-3 są kompatybilne z gniazdami i wtyczkami starego typu w rozmiarach 3/8", 1/2" i 3/4".
2. Gniazda i wtyczki starego typu (71-2C16 i 71-2N16) w rozmiarze 1" nie są kompatybilne z nową serią 71-3. Jeżeli taka
kompatybilność zasadnicze znaczenie złącza starego typu mogą być dostarczone na zamówienie specjalne.
3. Zestawy części zapasowych mogą być dostarczone dla wszystkich rodzajów złączek w zakresie rozmiarów od 1/4" do 2".
4. Wewnętrzne elementy szybkozłączy serii 71 w odmianie S i SH nie są wykonane wyłącznie ze stali kwasoodpornej
AISI 316. Szczegółowe informacje dostępne u producenta typu mogą być dostarczone na zamówienie specjalne.
5. Konstrukcja Kapturka z tworzywa umożliwia stosowanie zarówno do gniazd jak i wtyczek.

Maksymalne zalecanie ciśnienia przy
podłączaniu / rozłączaniu
Rozmiar
1

/8’’, ¼’’
3
/8’’, ½’’, ¾’’
1’’, 1 ¼’’
1 ½’’, 2’’

Kapturki ochronne z tworzywa

Ciśnienie
PSI

bar

3000
150
75
0

21
11
5
0

Rozmiar
1

/8’’
¼’’
3
/8’’
½’’
¾’’
1’’

Kapturek dla
gniazda/wtyczki
Typ 71-3
71-PDC-4
71-PDC-6
71-PDC-8
71-PDC-12
71-PDC-16
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