ZŁĄCZA UNIWERSALNE
SMC & SMF1: Twist-to-connect (Łączenie –przez-przekręcenie)
zapewnia niezawodność i jest bezpieczną alternatywą do połączeń
typu luer.
Materiał: Acetal, polipropylen, ABS, mosiądz chromowany
Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/8" (1.6mm do 3.2mm)

SnapQuik®: Mała złączka typu breakaway (rozłącza się prze
pociągnięcie) do zastosowań niskociśnieniowych. Unikalny
wewnętrzny mechanizm zatrzaskowy powoduje że z zewnątrz korpus
jest opływowy i gładki, dzięki czemu złącze jest wygodne w użyciu i
łatwe do utrzymania w czystości.
Materiał: Acetal
Rozmiar rurki DN: 3/32" do 1/8" (2.4mm do 3.2mm)

PMC: Charakteryzuje się łatwą jednoręczną obsługą podczas
łączenia I rozłączania oraz zintegrowanymi końcówkami; łatwiejsze w
obsłudze niż konstrukcje z ruchomym pierścieniem i zamkiem
kulkowym.
Materiał: Acetal
Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/4" (1.6mm do 6.4mm)

PMC12: Oferowane w szerokiej gamie konfiguracji oraz
odporności chemicznej dla wymagających zastosowań; może być
sterylizowane promieniami gamma .
Materiał: Polipropylen
Rozmiar rurki DN: Microbore do 1/4" (od mikrorurek do 6.4mm)

MC: Mocne i wytrzymałe na podwyższone ciśnienia I temperatury;
łatwa jednoręczna obsługa łączenia I rozłączania.
Materiał: Mosiądz chromowany
Rozmiar rurki DN: 1/8" to 1/4" (3.2mm to 6.4mm)

NS212: Twist-to-connect (łączone-przez-przekręcenie) złącza
posiadające zawory suchoodcinające zaprojektowane są do szybkiego,
bezpiecznego I bezwyciekowego łączenia linii cieczowych.
Materiał: Polipropylen wzmocniony szkłem
Rozmiar rurki DN: 1/8" do 1/4" (3.2mm do 6.4mm)

PLC: Największy wybór rozmiarów i dostępnych konfiguracji;
odporne na większość lekkich roztworów chemicznych.
Materiał: Acetal
Rozmiar rurki DN: 1/4" do 3/8" (6.4mm do 9.5mm)

PLC12: Materiały konstrukcyjne oferują szerokie spectrum
odporności chemicznej w wymagających zastosowaniach; może być
sterylizowane promieniami gamma .
Materiał: Polipropylen
Rozmiar rurki DN: 1/4" do 3/8" (6.4mm do 9.5mm)

LC: Mocne i wytrzymałe na podwyższone ciśnienia I temperatury;
łatwa jednoręczna obsługa łączenia i rozłączania.
Materiał: Mosiądz chromowany
Rozmiar rurki DN: 1/4" do 3/8" (6.4mm do 9.5mm)

APC: Charakteryzuje się przyciskiem zatrzasku wykonanym z
tworzywa, mniejsza ilością części ruchomych i korpusem o gładkich
konturach. Dzięki tej konstrukcji złącze jest proste w użytkowaniu
i posiada doskonałą charakterystykę przepływową.
Materiał: Acetal
Rozmiar rurki DN: 1/4" do 3/8" (6.4mm do 9.5mm)

BreakAway®: Zapewnia bezpieczny przesył cieczy z
jednoczesnym zabezpieczeniem przed kosztowną utratą produktu lub
zniszczeniem sprzętu.
Materiał: Acetal
Rozmiar rurki DN: 1/4" i 3/8" (6.4mm i 9.5mm)

EFC12: Konstrukcja zaworu o wysokiej efektywności zapewnia
wysokie parametry przepływu; opcja montażu panelowego umożliwia
uszczelnienie względem ścianki zbiornika lub beczki.
Materiał: Polipropylen
Rozmiar rurki DN: 1/4" i 3/8" (6.4mm i 9.5mm)

NS4: Złącze suchoodcinające niemal całkowicie eliminuje wycieki,
minimalizuje czas serwisu i zwiększa bezpieczeństwo operatora.
Materiał: Polipropylen zbrojony szkłem, ABS
Rozmiar rurki DN: 1/8" do 3/8" (3.2mm do 9.5mm)

NS6: Mocna, ale lekka konstrukcja
charakteryzuje się zaworami
suchoodcinającymi i jest odporna na wiele
substancji chemicznych.
Materiał: Polipropylen zbrojony szkłem
Rozmiar rurki DN: 3/8" i 1/2" (9.5mm i
12.7mm)

NSH: Konstrukcja eliminująca skutki ciśnienia medium (zbalansowana) ze ścieżką przepływu w 100% wolną od metali oraz sprężyn.
Materiał: Polipropylen zbrojony szkłem
Rozmiar rurki DN: 3/8" do 3/4" (9.5mm do 19.0mm)

HFC12: Efektywna konstrukcja zaworów pozwala osiągać
wysoki przepływ i jednocześnie wyjątkowo niewielki wyciek;
osłonięty przycisk kciukowy jest łatwy w obsłudze.
Materiał: Polipropylen
Rozmiar rurki DN: 3/8" do 3/4" (9.5mm do 19.0mm)

HFC35 & 57: Wytrzymałe na pracę w trudnych
środowiskach. Ofertowane również w wersji odpornej na
promieniowanie UV (HFC75 – w kolorze czarnym); wytrzymałe
materiały pozwalają na wykorzystanie w warunkach
szkodliwego promieniowania bez utraty 2właściwości.
Materiał: Polisulfon (biały), polisulfon odporny na UV (czarny)
Rozmiar rurki DN: 3/8" do 3/4" (9.5mm do 19.0mm)

FFC35: Złącze bez zaworów zapewnia niezakłócony
przepływ medium i minimalizuje turbulencje.
Materiał: Polisulfon
Rozmiar rurki DN: 3/4" (19.0mm)

ZŁĄCZA SPECJALNE
Tentube™: Pozwala jednoczesne połączenie I rozłączenie aż
do dziesięciu linii; Orientacja rurek zagwarantowana jest przez
klucz fizyczny.
Materiał: Nylon, acetal, polipropylen
Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/8" (1.6mm do 3.2mm)

Sixtube™: Złącze przystosowane do zatrzaskowego mocowania
w panelu pozwala elastycznie łączyć i rozłączać do sześciu oddzielnych
linii z zaworami odcinającymi lub bez.
Materiał: Acetal, polipropylen
Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/8" (1.6mm do 3.2mm)

Twin Tube™: jedno proste szybkozłącze które pozwalana na
jednoczesne rozłączenie dwóch oddzielnych linii bez zaworów
odcinających.
Materiał: Acetal, ABS
Rozmiar rurki DN: 1/16" do 1/8" (1.6mm do 3.2mm)

Multi-Mount: Łączy od trzech do pięciu linii jednocześnie;
posiada klucz zapobiegający błędnemu połączeniu.
Materiał: Acetal, mosiadz chromowany
Rozmiar rurki DN: 1/8" do 3/8" (3.2mm do 9.5mm)

Hybrid Connector: Pojedyncze zintegrowane złącze
zawierające 2 linie medium ze złączami bezwyciekowymi i cztery linie
elektryczne aby uprościć interfejs użytkownika.
Materiał: Polipropylen zbrojony szkłem

Mini Hybrid Connector: Kompaktowe, pojedyncze złącze
zawierające 1 linię medium I 2 linie elektryczne oraz mechanizm
breakaway dla ułatwienia użytkowania (rozłączane prze pociągnięcie)
Materiał: Polipropylen zbrojony szkłem

ZŁĄCZA DO BIOTECHNOLOGII & FARMACJI
SMC: Złącze twist-to-connect (łączone-przez-przekręcenie)
produkowane i pakowane w strefie czystej (cleanroom).
Materiał: Poliwęglan klasy medycznej
Rozmiar rurki DN: 1/16” do 1/8” (1.6mm do 3.2mm)

SRC: Unikalne miniaturowe złącze, które eliminuje potencjalne
ryzyko omyłkowego połączenia ze złączami luer.
Materiał: Polipropylen klasy medycznej
Rozmiar rurki DN: 1/8" do 3/16" (3.2mm do 4.8mm)

AseptiQuik® S: Symetryczna konstrukcja pozwala na szybkie i
sterylne połączenie w aplikacjach o małym przepływie.
Materiał: Poliwęglan klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 1/8"(3,2 mm), 1/4"(6,4
mm) i 3/8"(9.5mm), 3/4” sanitary (triclamp 24,9mm średnica
zewnętrzna kołnierza) oraz wtyk MPC

AseptiQuik®: Zapewnia szybkie i sterylne połączenie, nawet w
niesterylnym środowisku.
Materiał: Poliwęglan klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 3/8"(9.5mm)
i 1/2”(12,7 mm) oraz 3/4” sanitary (triclamp 24,9mm średnica
zewnętrzna kołnierza)

AseptiQuik® DC: Zintegrowane złącze jednorazowego
użytku pozwalające na zarówno na sterylne połączenie jak i na
sterylne rozłączenie.
Materiał: Poliwęglan klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 1/4”(6,4mm),
3/8"(9.5mm) i 1/2”(12,7 mm)

AseptiQuik® X: Duże i mocne złącze pozwalające na szybki
sterylny transfer medium o dużej prędkości przepływu w
zastosowaniach jednorazowych.
Materiał: Poliwęglan klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 3/4”(19,0mm)
i 1"(25,4mm) oraz 1-1/2” sanitary (triclamp 50,3mm średnica
zewnętrzna kołnierza)

HFC39: Charakteryzuje możliwość sterylnego rozłączenia z
jednoczesnym zamknięciem zaworów odcinających, co zapobiega
możliwości przedostania się po rozłączeniu organizmów zewnętrznych
do ścieżki przepływu.
Materiał: Polysulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 1/4”(6,4mm),
3/8"(9.5mm) i 1/2”(12,7 mm)

Steam-Thru® Connections: Pozwala na łatwe, szybkie
i sterylne połączenie biofarmaceutycznej instalacji procesowej
z instalacją rurową lub workami jednorazowymi poprzez SIP.
Materiał: Polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: końcówka do węża 3/8"(9.5mm)
i 1/2”(25,4mm), 3/4” sanitary (triclamp 24,9mm średnica zewnętrzna
kołnierza)

AseptiQuik® STC: Pozwala na sterylne połączenie złącza
AseptiQuik w celu sterylizacji parą przy pomocy SIP. Pozwala na
sterylizację SIP złącza AseptiQuik zamontowanego bezpośrednio
na instalacji ze stali nierdzewnej.
Materiał: Poliwęglan i polisulfon klasy medycznej, USP Class VI,
ADCF

MPC: Łatwe w użyciu i bezpieczne połączenie dla cieczy
o znaczeniu krytycznym; zawiera zaślepki i kapturki ciśnieniowe
oraz opcjonalne pierścienie blokujące.
Materiał: ABS, poliwęglan and polisulfon klasy medycznej (USP Class
VI, ADCF)
Rozmiar rurki DN: 1/8" do 3/8" (3.2mm do 9.5mm)

MPX: Złącze o większym przepływie do łatwego I bezpiecznego
łączenia cieczy o znaczeniu krytycznym; zawiera zaślepki i kapturki
ciśnieniowe oraz opcjonalne pierścienie blokujące.
Materiał: Poliwęglan i polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar rurki DN: 3/8" do 1/2" (9.5mm do 12.7mm)

Adaptory Back-To-Back: Pozwalają użytkownikowi na
natychmiastowe , gotowe do użycia połączenie jednorazowego
użytku. Może ono służyć na przykład do połączenia dwóch różnych
końcówek wtykowych na zakończeniu rurek.
Materiał: Poliwęglan i polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF

Sanitary Series: Łączą się bezpośrednio ze złączami sanitary
(triclamp) 3/4" (24,9 FOD), 1" (50,3 FOD) i 1-1/2"(50,3 FOD) dając
większą elastyczność integracji elementów w systemach
jednorazowych lub wielorazowego użytku.
Materiał: Polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar i typ przyłączy: sanitary (triclamp) 3/4" (24,9mm FOD),
1" (50,3mm FOD) i 1-1/2"(50,3mm FOD)

SaniQuik™: Integralne złącza sanitary (triclamp) pozwalają na
łatwe podłączanie do stałych instalacji przy pomocy obejm Tri-clover;
pozwala to na szybkie i łatwe podłączanie systemów jednorazowych
torebek, kolektorów lub zestawów rurek.
Materiał: stal nierdzewna 316L
Rozmiar i typ przyłączy: sanitary (triclamp) 3/4" (24,9mm FOD)
i 1-1/2"(50,3mm FOD)

MPU: Złącze twist-to-connect (łączone-przez-przekręcenie)
o większym przepływie posiada prosty w użyciu mechanizm blokujący
zabezpieczający przed przypadkowym rozłączeniem.
Materiał: Polisulfon klasy medycznej, USP Class VI, ADCF
Rozmiar rurki DN: 3/4" (19.0mm)

ZŁĄCZA WYSOKIEJ CZYSTOŚCI
ChemQuik®
CQH06/CQV06:
Całkowicie plastikowa
konstrukcja dla mediów ultra
czystych i wymagających
wysokiej odporności chemicznej.
Materiał: Naturalny, czysty
polipropylen i PVDF
Rozmiar i typ przyłączy: 1/4" OD
do 1/2" OD rurka zaciskana; 3/8"
do 3/4" gwint zewnętrzny NPT

ChemQuik CQGO6: Ścieżka przepływu wolna od sprężyn I
części metalowych zapewnia swobodny i wysoki przepływ oraz
bezwyciekowe połączenie o wysokiej czystości.
Materiał: Naturalny, czysty polipropylen
Rozmiar i typ przyłączy: 3/8" OD do 3/4" OD rurka zaciskana; 3/8" do
3/4" gwint zewnętrzny NPT

ChemQuik Dual Containment System: Nakrętki
zaciskowe i złącza do montażu panelowego, które umożliwiają
podwójne zabezpieczenie krytycznych mediów chemicznych.
Materiał: Naturalny, czysty polipropylen

SYSTEMY OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW
DrumQuik® PRO & DrumQuik PUR: Hermetyczny
system rozładunku substancji chemicznych ze złączem wielokrotnego
użytku i zestawem rury wgłębnej nadającym się do recyklingu. Stosowany
do rozładunku beczek, pojemników jerrycan oraz IBC.
Materiał: czysty polipropylen jakości spożywczej i polietylen
Rozmiar i typ przyłączy: zestawy rury wgłębnej: 2" American buttress,
BCS 56x4 i 2" NPS (G2)
złącze: 1/2" NPT, 3/4" na wąż i 3/4" BSPP

DrumQuik Adaptory i Akcesoria: Colder oferuje wiele
akcesoriów przewidzianych do wykorzystania w systemach DrumQuik®
PRO i DrumQuik PUR. Są to między innymi zawory zwrotne, zawory
denne, końcówki i inne elementy.

DrumQuik® 3-Port UDA: Stosowane z przyłączem z gwintem
zewnętrznym 3/4” NPT aby przystosować rure wgłębną
do standardowych zamknięć beczek dla celów hermetyzacji systemu
rozlewania.
Materiał: czysty polipropylen jakości spożywczej
Rozmiar i typ przyłączy: UDA 3-Port: 3/4" gwint zewnętrzny NPT; UDA:
brak

Zestawy Adaptorów do Butli: Przeznaczone do
wykorzystania na butlach z odczynnikami z gwintami SP400-38mm.
Materiał: czysty polipropylen
Rozmiar i typ przyłączy: SP400-38mm

DrumQuik Adaptory do Zbiorników
Azjatyckich, Korki i Nakrętki
UDC: Umożliwia podłączenie do opakowań typu worek-w-pudełku
(BIB – Bag-In_Box)z gwintem 38mm lub szybkozłączem.
Materiał: Polipropylen i acetal
Rozmiar rurki DN: 3/8" do 3/4" (9.5mm do 19.0mm)

Puncture Seal (Plombowane): Umożliwia podłączenie
do pojemników system Hedwin Cubitainer® oraz elastycznych torebek
I butelek z gwintem SP400 38mm.
Materiał: Polipropylen (złącze) and polietylen (zamknięcie z plombą)
Rozmiar rurki DN: 1/4" i 3/8" (6.4mm i 9.5mm)

Złączki do rurek, złączki luer
Złączki FitQuik®: Wysokiej jakości złączki do łączenia rurek.
Te precyzyjnie wykonane złączki zostały zaprojektowane tak, aby
wyeliminować możliwe punkty wycieku w takich zastosowaniach jak
sprzęt medyczny, instrumenty analityczne i sprzęt napędzany sprężonym
powietrzem.

Dodatkowe Produkty i Informacje
Akcesoria: Oferta obejmuje cała gamę dodatkowych
komponentów od końcówek poprzez złączki luer do nakrętek PTF I
zaślepek.

Sterylizacja i Metody Dezynfekcji
Zgodność z Wymaganiami

Kilka słów o firmie TICON
Firma Ticon Sp. z o.o. powstała w 1996r. Naszym celem stało
się dostarczanie profesjonalnych rozwiązań w zakresie doboru
i sprzedaży węży przemysłowych, przewodów elastycznych,
kompensatorów, armatury przemysłowej
oraz urządzeń
napełniająco-opróżniających.
W naszej ofercie można znaleźć produkty renomowanych
firm. Stosowane przez naszych dostawców najnowocześniejsze
technologie dają gwarancję najwyższej jakości, trwałości
i bezpieczeństwa. Wszyscy nasi dostawcy posiadają certyfikaty
jakości serii ISO 9000 oraz liczne inne certyfikaty i dopuszczenia
stosownie do wymogów krajowych i branżowych.
Naszym atutem jest wszechstronność, bogata wiedza fachowa oraz posiadanie wszystkich
wymaganych na polskim rynku uprawnień (TDT, WDT), certyfikatów itp. Dzięki temu Ticon cieszy się
zaufaniem dużego kręgu stałych Klientów. Należą do nich największe w Polsce zakłady przemysłu
petrochemicznego i rafineryjnego, zakłady chemiczne, firmy farmaceutyczne i kosmetyczne,
dystrybutorzy i przewoźnicy paliw, zakłady przemysłu spożywczego i wiele innych firm o charakterze
produkcyjnym.
Staramy się sprostać wymaganiom wszystkich Klientów i odpowiedzieć na każde
zapotrzebowanie. Oprócz standardowych produktów projektujemy, wykonujemy i dostarczamy
zaprojektowane indywidualnie gotowe przewody oraz urządzenia napełniająco-opróżniające.
Przeprowadzamy montaż i badania techniczne oraz serwis przewodów gotowych i urządzeń NO
również bezpośrednio u Klienta (usługa Mobile Service).

Stawiamy na profesjonalizm, najwyższą jakość i kompleksową obsługę naszych Klientów.
Poszukujemy optymalnych rozwiązań.

Ticon Sp. z o.o.

Węże i Szybkozłącza dla Przemysłu

Ul. Poznańska 37
62-020 Swarzędz, Jasin
NIP 781-10-98-120
Sekretariat tel. (61) 81 87 230
Fax (61) 81 87 231
Strona internetowa:
http://ticon.pl
Sklep internetowy:
http://sklep.ticon.pl
Dział Handlowy
Tel. (61) 81 87 234
Tel. (61) 81 87 266
Tel. (61) 81 87 248

Węże i przewody

Gumowe, tworzywowe, teflonowe,
metalowe, kompozytowe, silikonowe.

Wyposażenie terminali
Urządzania Napełniająco-Opróżniające,
podesty konstrukcyjne, ramiona
przeładunkowe, schodki.

Armatura przemysłowa
Złącza i adaptory, szybkozłącza, złącza
awaryjnego rozłączania, końcówki do
węży, obejmy mocujące, zawory, pistolety
nalewcze.

Kompensatory
Gumowe, stalowe, teflonowe,
tkaninowe.

Części i akcesoria

Uszczelki, zestawy naprawcze, węże
osłonowe, pistolety do wody, zawiesia do
węży, pasy uziemiające itp.

Serwis
Dysponujemy mobilnym serwisem
urządzeń NO i przewodów elastycznych.

Usługi projektowe

Projekt, dostawa, montaż elementów
oporowych do złączy awaryjnego
rozłączania. Uzgodnienie dokumentacji
projektowej w TDT. Badania odbiorowe w
obecności inspektora TDT.
Przygotowanie dokumentacji rejestracyjnej
urządzenia NO.

