PRZEWODY DO DYSTRYBUTORÓW

ZESTAWY DO DYSTRYBUTORÓW LPG
PRZEWODY + ZŁĄCZE AWARYJNEGO ROZŁĄCZANIA + PISTOLET

Oferujemy gotowe do podłączenia, wysokiej klasy zestawy
przewodów do dystrybutorów LPG na bazie oryginalnych
komponentów firmy ELAFLEX.
W skład typowego zastawu wchodzą:
ź krótki przewód 0,8 m podłączany do dystrybutora,
ź złącze awaryjnego rozłączania ARK 19.3 mod 2 z osłoną BS19,
ź przewód długi (do wyboru: 4 m, 4,5 m, 5 m, 6 m),
podłączany do pistoletu i złącza awaryjnego rozłączania.
ź pistolet ZVG 2 DISH.
Wszystkie przewody zostają poddane próbie ciśnieniowej i są
dostarczane wraz z wymaganymi certyfikatami i dokumentami.
W naszej ofercie posiadamy wszystkie elementy zestawów oraz
części, z których zostały wykonane.
Na życzenie dostarczamy przewody w dowolnej konfiguracji
przyłączy: GZ 3/4” NPT,
GZ 1” BSP,
GW M30x1,5 L
(lewy).

PRZEWODY
Przewody gumowe, tłoczne, DN16 na bazie oryginalnych
komponentów firmy Elaflex przeznaczone do dystrybutorów LPG.
Zbudowane na bazie lekkiego, elastycznego i gładkiego węża LPG16,
zakończone skręcanymi, mosiężnymi końcówkami . Posiadają
zabezpieczenie przed załamaniem oraz znacznik w kolorze
pomarańczowym (nie dotyczy przewodu o długości 0,8 m). Ciśnienie
robocze PN=25 bar.
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PRZEWODY DO DYSTRYBUTORÓW

ZŁĄCZE AWARYJNEGO ROZŁĄCZANIA

Osłona BS 19

ARK 19 mod 2 Safety Break
Złącze awaryjnego rozłączania wielokrotnego użycia do węży do do
dystrybutorów LPG. Zgodne z TRG 404 oraz EN 14678-1, wyposażone
w linkę wyzwalającą, podłączaną do dystrybutora lub innego punktu
stałego. Podczas rozłączania następuje zamknięcie zaworów w obu
połówkach złącza. Minimalny wypływ gazu nie powoduje oblodzenia
złącza. Ponowne połączenie rozłączonych części nie wymaga użycia
narzędzi i odbywa się pod ciśnieniem. Złącze posiada świadectwo
badania typu TÜV. Zalecana współpraca z wężami zgodnymi z normą
EN 1762.
Dostępne w dwóch wersjach z różnymi rodzajami przyłączy:
ARK 19.3 - z przyłączami GW 3/4” NPT
ARK 19.5 - z przyłączami GZ M30x1,5 L
Złącza ARK dostarczamy z osłoną BS 19.
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PISTOLET DO TANKOWANIA LPG

ZVG 2 DISH
Pistolety do tankowania ZVG firmy Elaflex są uznanym na świecie standardem. Specjalnie do LPG
zaprojektowano nowoczesny pistolet charakteryzujący się:
ź łatwą obsługą i niewielką wagą
(użycie pistoletu wymaga niewielkiej siły),
ź wysokim bezpieczeństwem pracy,
ź solidnym wykonaniem i trwałością.
Parametry:
wielkość przepływu
wyciek gazu po rozłączeniu
zakres temperatur
ciśnienie robocze maksymalnie
ciśnienie próbne
ciśnienie rozrywające
złącza obrotowe
waga
dopuszczenie

do 50 l/min
< 1cm3
od -40 °C (typ LT) do +70 °C
25 bar
40 bar
> 100 bar
GW 3/4” NPT lub GZ M30x1,5 L
1,19 kg
ATEX (II 1 G) Certyfikat Nr SIRA 09, ATEX 9204U

Pistolety ZVG powstały z myślą o samodzielnym tankowaniu LPG na stacjach
paliw. Firma Elaflex stworzyła lekki, wysokiej klasy produkt, którego użycie jest
bezpieczne, proste i nie wymaga dużej siły. Ze względu na różne typy
końcówek stosowanych przy przewodach LPG oferujemy pistolety
zakończone złączem obrotowym z gwintem wewnętrznym NPT 3/4" lub
złączem obrotowym z lewym gwintem zewnętrznym, metrycznym
M30x1,5.
Serwis:
Posiadamy oryginalne części do pistoletów ZVG i prowadzimy usługi
serwisowe. Staramy się ustalać przyczynę konieczności
serwisowania i doradzamy, jak zapobiegać podobnym sytuacjom.
Służymy fachową wiedzą oraz doradztwem technicznym.
3/4" NPT

M30x1,5 L
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WYKAZ DOSTĘPNYCH ELEMENTÓW
DO TANKOWANIA LPG
Produkt

Indeks

Opis

Przyłącze

ZVG2 DISH.1

Pistolet do LPG
ZVG 2 DISH 1

GW 1" BSP

ZVG2 DISH.3

Pistolet do LPG
ZVG 2 DISH 3

GW 3/4” NPT

ZVG2 DISH.5

Pistolet do LPG
ZVG 2 DISH 5

GZ M30x1,5 L
(lewy)

ARK 19.3
ARK 19.5
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GW 3/4” NPT
Złącze awaryjnego rozłączania
ARK 19 Mod 2 z osłoną BSM 19

GZ M30x1,5 L
(lewy)

Bs19

Osłona ochronna Bs19 do złączy
awaryjnego rozłączania
ARK Mod 2

-

LPG 16

Wąż tłoczny do LPG

-

V 16-3/4" NPT

Końcówka mosiężna skręcana
z GZ 3 ” NPT
z tuleją wkręcaną

GZ 3/4” NPT

M 16-30 LPG

Końcówka mosiężna skręcana
z GW M30x1,5 L (lewy)
z tuleją wkręcaną

GW M30x1,5 L (lewy)

V 16-1" BSP

Końcówka mosiężna skręcana
z GZ 1" BSP
z tuleją wkręcaną

GZ 1" BSP

NB-LPG

Kieszeń do pistoletów
ZVG 2 DISH

-
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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.

