SZYBKOZŁĄCZA

SNAP-TITE Seria H
Wykonanie:
Ciśnienie
robocze:
Dostępne
rozmiary:
Zastosowanie:

stal platerowana, mosiądz, stal kwasoodporna
AISI 316 lub aluminium
Do 759 bar
Od ¼” do 6”
Uniwersalne, różnorodne instalacje hydrauliczne, pneumatyczne, przemysłowe. Stosowane
w wytłaczarkach tworzyw sztucznych, obrabiarkach, sprzęcie testującym, ruchomym sprzęcie
hydraulicznym itd.

Charakterystyka:
Blokada tulei – W celu zabezpieczenia przed przypadkowym rozłączeniem szybkozłącza. Aby dokonać rozłączenia
należy ustawić występ w korpusie w jednej linii z nacięciem na tulei a następnie odciągnąć tuleję.
Niewielki spadek ciśnienia (szybkozłącze dwustronnie odcinające) – Dwuczęściowa konstrukcja korpusu
zapewnia większy przepływ w stosunku do nominalnego rozmiaru złącza, pozwala utrzymać niewielki spadek
ciśnienia oraz daje możliwość stosowania różnych końcówek przyłączy.
Niezakłócony przepływ – “Jet Stream” - opracowane przez Snap-Tite rozwiązanie konstrukcyjne zaworu pomaga utrzymać gładki, laminarny przepływ. Stabilne położenie zaworów pozwala utrzymać stały przepływ w
normalnych warunkach pracy.
Przepływ przy połączeniu – Zawory zaprojektowane są tak, aby otwierać się podczas połączenia automatycznie
zarówno w części gniazdowej jak i wtykowej, tak aby zapewniony był maksymalny przepływ.
Odcięcie przy rozłączeniu – Zawory zaprojektowane są tak, aby w normalnych warunkach pracy zamykać się
automatycznie w części gniazdowej i w części wtykowej gdy szybkozłącze jest rozłączane.
Szybkie i efektywne działanie – Połączenie lub rozłączenie w ciągu sekund. Aby połączyć, należy odciągnąć do
tyłu tuleję włożyć wtyczkę w gniazdo a następnie zwolnić tuleję. Aby rozłączyć należy odciągnąć tuleję, wyjąć
wtyczkę i części są rozłączone.
Pewne działanie – Kulkowy mechanizm zatrzaskowy zapewnia właściwe połączenie. Utwardzane kulki ze stali
nierdzewnej oraz wyprofilowany i utwardzany indukcyjnie (stal) rowek w korpusie zapewniają szybkozłączom serii
H wydłużoną trwałość.
Dobre uszczelnienie przy połączeniu – O-ring oraz wspierający pierścień PTFE zapewniają dobre uszczelnienie
w szerokim zakresie zastosowań. Taka konfiguracja uszczelnienia pozwala na stosowanie najnowocześniejszych
elastomerów dla wymagających tego trudnych mediów.
Dobre uszczelnienie przy rozłączeniu – kontakt metaliczny zaworu z korpusem części gniazdowej i wtykowej
został tak zaprojektowany aby kontrolować stopień ściskania uszczelki zaworu eliminując jej wycieranie i
wydłużając czas pracy.
Szybkozłącza serii H stanowią od lat sprawdzone
rozwiązanie w zastosowaniach hydraulicznych,
pneumatycznych oraz przy transferze różnorodnych
gazów i cieczy. Starannie zaprojektowana budowa serii H
spełnia lub przewyższa parametrami wymagania MIL-C51234 i zapewnia doskonałą charakterystykę
przepływową oraz konstrukcyjną niezawodność.

Opcja PH była z powodzeniem stosowana do
wykonywania połączeń przy ciśnieniach statycznych
sięgających 21 MPa (210 barów). Dostępna w
wykonaniu ze stali platerowanej chromianem (VI) cynku,
w rozmiarach 3/8", 1/2", 3/4" i 1".

Opcja IH - Seria IH jest identyczna jak seria H, za
wyjątkiem zaworu, zaprojektowanego specjalnie pod
Opcja PH - Posiada takie same zalety jak seria H oraz
kątem trwałości w warunkach stosowania w układach
dodatkowo, wbudowany na stałe w zawór odcinający
pneumatycznych w których występują narzędzia
zaworek upustowy dla szybkiego, łatwego łączenia
pneumatyczne tłokowe, obrotowe lub pulsacyjne.
przewodów hydraulicznych w obecności hydraulicznego Cylindryczna konstrukcja zaworu serii IH posiada na
ciśnienia statycznego. Opcja PH może być zamontowana całym obwodzie kontakt z wtykiem serii H bez zaworu.
zarówno w części gniazdowej jak i w części wtykowej i
Pozwala to na cykliczne zmiany ciśnienia przy
jest całkowicie kompatybilna ze standardowymi
jednoczesnym zapewnieniu efektywnego działania i
gniazdami i wtyczkami serii H.
dużej żywotności. Dostępna w wykonaniu ze stali
platerowanej chromianem (VI) cynku, w rozmiarach
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1/4", 3/8", 1/2" i 3/4".

UWAGA:
Dane ciśnieniowe przedstawione są dla warunków statycznych. Z tego powodu wartości dla jakiegokolwiek przepływu, skoku ciśnienia
i/lub wibracji mogą odbiegać od przedstawionych danych.

Charakterystyka ciśnieniowa i przepływowa
Wartości dopuszczalnych ciśnień roboczych dla standardowych szybkozłączy mogą zostać w pewnych zastosowaniach
podwyższone bądź poprzez niewielkie zmiany konstrukcyjne bądź dla określonych, specyficznych warunków pracy. W
sprawie zastosowań wymagających wyższych wartości niż te podane, bądź skokowych zmian ciśnienia prosimy pytać
fabrykę. Wymienione ciśnienia rozrywające zostały ustalone w punkcie, w którym uszkodzenia powodują zaprzestanie
funkcjonowania szybkozłącza. (Ciśnienie próbne wynosi 1-1/2 wartości ciśnienia roboczego; ciśnienie rozrywające jest
dwukrotnie wyższe od ciśnienia roboczego.)
* Dla zgodności z wymogami Det Norske Veritas (DNV), należy podane wartości ciśnień roboczych podzielić przez 2.
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Wykresy przepływu

Warianty szybkozłączy i końcówek
1. Szybkozłącze obustronnie odcinające: gniazdo z zaworem i wtyczka z zaworem
2. Szybkozłącze jednostronnie odcinające: gniazdo z zaworem i wtyczka bez zaworu
3. Szybkozłącze przelotowe: gniazdo bez zaworu i wtyczka bez zaworu. Gniazda bez zaworu nie mogą
współpracować z wtyczkami z zaworem.
Wszystkie kombinacje tego samego rozmiaru są kompatybilne niezależnie od materiału, wykończenia i końcówek
przyłączy
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Kapturki, zatyczki i kapturki ciśnieniowe zabezpieczają rozłączone gniazda
i wtyczki przed zabrudzeniem i zniszczeniem. Kapturki i zatyczki dostępne są
w wykonaniu z tworzywa sztucznego oraz bezbarwnie anodowanego
aluminium.
Kapturki i zatyczki z tworzywa
Niedrogi
sposób
zabezpieczenie
waszych
szybkozłączy
przed
zanieczyszczeniem i zniszczeniem. Dostarczane z pętlą umożliwiającą
przymocowanie do złącza rurowego lub korpusu urządzenia za pomocą śruby.
Dostępne w rozmiarach od 1/4". Konstrukcja Kapturka/Zatyczki z tworzywa
umożliwia stosowanie zarówno do gniazd jak i wtyczek.
Aluminiowe kapturki i zatyczki
Alternatywną metodą zabezpieczenia szybkozłączy są kapturki i zatyczki
aluminiowe, dostępne w rozmiarach od 1/4" do 3". Rozmiary od ¼" do ¾"
dostarczane są z chromowanym łańcuszkiem kulkowym od długości 10",
wykonanym z mosiądzu. Rozmiary od 1" dostarczane są z łańcuszkiem
stalowym ocynkowanym.
Szczelne kapturki ciśnieniowe dla wtyczek standardowo wykonane są ze stali
ocynkowanej na żółto. Inne materiały, jak mosiądz, aluminium czy stal
nierdzewna dostępne są na specjalne zamówienie. Dostępne rozmiary - od
1/4" do 3". Rozmiary od 1/4" do 3/4" dostarczane są z odporną na korozję
linką stalową długości 10". Rozmiary od 1" do 3" dostarcza się z linką
długości 12" z regulowaną pętlą na końcu. Prosimy pytać fabrykę o
specjalne długości i numery części.
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Jak zamawiać
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Części zapasowe
Szybkozłącza firmy Snap-Tite zaprojektowane są aby pracować niezawodnie przez długi czas. Niekiedy, niektóre z
ich części mogą ulec zniszczeniu i muszą zostać zamówione w celu naprawy.
Zestaw zaworu (zawiera zawór, sprężynę zaworu i stoper. Uszczelka zaworu zawarta jest tylko w zestawach ze
stali, mosiądzu i aluminium, w rozmiarach od 3/8" do 1").
Oznaczenie części - prosimy użyć numer części z dopiskiem SPK
Przykład: VHC4-SPK
VIHC6-SPK
Uszczelki zaworów (uszczelka zaworu w rozmiarze 1/4" osadzona jest trwale w korpusie gniazda i wtyczki, we
wszystkich wykonaniach materiałowych i uważana jest za nienaprawialną w terenie. Uszczelki w rozmiarach 3/8" i
większe są dostępne).
Oznaczenie części: - „H(rozmiar)-55” Przykład: H6-55
H6-55V

Uszczelki wtyczki (u0kształtna dla gniazda serii „H”; O-ring i pierścień wspierający dla wersji „-9”).
Oznaczanie części: - „H(rozmiar)-56
Przykład: H4-56
H6-56-9
W sprawie innych dostępności prosimy pytać fabrykę.
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