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Zaawansowana
technologia
Advanced

Pierścienie ustalające CIRCLIPS
uniemożliwiające wystrzelenie
trzpienia
Anti-ejection stem by circlips

technology
Uchwyt TECOFI potrójnego zastosowania
(zapadkowy element blokujący z 10 położeniami,
funkcja regulacji, z blokadą) z żeliwa sferoidalnego
EN-GJS-400-15 z zabezpieczeniem antykorozyjnym (śruby i
nakrętki ze stali nierdzewnej A2). Wytrzymały i lekki.

Triple use TECOFI handle (10 positions notched locking quadrant,
regulation function, lockable) in ductile iron EN-GJS-400-15 anti corrosion
(stainless steel A2 bolts and nuts). Resistant and lightweight.

Tuleja wału z PTFE zapewnia
doskonałe prowadzenie wału

PTFE shaft sleeve

for a perfect guiding
of the shaft

Płyta montażowa ISO 5211
Bezpośredni montaż ze
wszystkimi typami siłowników

ISO 5211 mounting plate

Direct assembly with all types of
actuators

Podwójne uszczelnienie
trzpienia dzięki zastosowaniu

Przedłużona szyjka do montażu
rury izolowanej
Extended neck for insulated pipe

o-ringu

Double tightness of stem
by O-ring

Przyłącze PN10/16 – ASA150
JIS10K pomiędzy kołnierzami
Between flanges PN10/16 - ASA150
JIS10K connection

Dwuczęściowa konstrukcja
trzpienia Cieńszy dysk
zapewniający mniejsze straty
ciśnienia

Double part stem design
Thinned disc
for lower head loss

Korpus z żeliwa sferoidalnego
EN-GJS-500-7 z powłoką
epoksydową, wypalany,
grubość co najmniej 150 μm

Ductile iron

Łatwy demontaż trzpienia

EN-GJS-500-7 body epoxy coated,
oven backed, thickness 150µm
minimum

Easy disassembling stem

NOWA TULEJA WYMIENNA I ROWKOWANA – ZAKRES VPI – LEPSZE PODPARCIE – MNIEJSZY MOMENT OBROTOWY

New replaceable and grooved sleeve - VPI range - Better support - lower torque

Wzmocnienie w środkowej
części korpusu zapobiegające
poślizgowi
Wyniesione występy na
zewnętrznej średnicy tulei,
co ułatwia uszczelnianie na
różnych typach kołnierzy
Króćce zapewniające
lepsze podparcie pomiędzy
kołnierzami

Na stanie / Available
Na zapytanie / Not in stock
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Reinforcement of the central

part in the body which avoids any
sliding

Raised bossements

on the outside diameter of the sleeve,
which facilitates the sealing on
different types of flanges

Ergots for better support between
flanges

www.tecofi.fr

