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معادالت مطاطية

صهريج  +توصيالت خزان

الخزان  +خراطيم كيميائية
خراطيم فائقة الجودة مطابقة للمواصفات من  .ELAFLEX / ContiTechمتوفرة في صورة بكرات أو بالقطع أو في صورة وصالت خرطومية مختبرة.

خراطيم المستودع

خراطيم خزان الضغط

() EN 1765

النوع  ،FHD 75 – 250خرطوم مسطح
للمستودع البحري بدون ملف .مناسب
كخرطوم ضغط لمنتجات الزيوت المعدنية.
ضغط التشغيل  15بار ( 10 :"10بار).

النوع FHD

خراطيم الغاز السائل

PO

أيضًا باعتبارها LT
(درجة الحرارة المنخفضة) اإلصدارات

النوع TW

ELAFLON PLUS FEP

() EN 1762

خراطيم خزان عامة

( ) EN 12115

'أزرق-أبيض-أزرق' ،النوع  UTD 13 – 38بدون ملف،
 UTS 19 – 150بملف .تقريبًا لكل منتجات الزيوت المعدنية
والكيماويات والمذيبات UPE .من الداخل باللون األبيض ،شريط دليلي
أومي .ضغط التشغيل 16بار.

() EN 12115

'الحلقة البرتقالية' ،من نوع  LPG 10 – 200بدون ملف .أيضًا في نوع
بجدون ملف FEP 19 – 100 ،بملف .خرطوم
FEP
النوع 13 – 25 D
· 2Q-16
IN GER MA NY
ch · MA DE
· ContiTe
 LPG 16 S & LPGللغاز السائل ،بدون عالمة تمييز للحلقة.
16
·
من.FEPSAL
مباشرة
تكسية
بطبقة
الشائعة
الوسائط
لكل
عام
داخلية BAR
16
·
C
°
100
·
∙ 2Q-15
· UNI VER
RMANY
· SD · Ω / T
MADE IN GE
األخرى∙ .بتصريح NBR .DVGW
والغازات السائلة
والبوتان
للبروبان
12115 UPE
 DN 13 – 50الطبقة الخارجية فاتحة بشريط دليلي،
∙ CONTITECH
UTS 50 · EN
R
BA
16
∙ PN
∙ D ∙ Ω/T
من الداخل .ضغط التشغيل  25بار.
 DN 63 – 100الطبقة
US ∙ FEP
AFLON PL
12115 ∙ EL
FEP 25 ∙ EN
الخارجية سوداء.
2Q-15
ضغط التشغيل  16بار.
∙ RMANY
MADE IN GE
CH
∙ CONTITE

∙

R
∙ PN 16 BA
∙ SD ∙ Ω/T
US ∙ FEP
AFLON PL
12115 ∙ EL

النوع LPG

أيضًا باعتبارها LT
إصدار (درجة الح رارة المنخفضة)

خراطيم البيتومين الساخن

-15
2Q/B
Y 1∙ SB
AN
PE
· TY
IN GE
ENRM
DE UM
CH MABIT
· ∙ CONTITEHB 50

()EN 13482

() EN 12115

النوع  PTFE 13 – 25 Dبجدون ملف PTFE 19 – 100 ،بملف.
خرطوم عام لكل الوسائط الشائعة ،بطبقة تكسية داخلية موصلة للتيار
الكهربائي ( ،)Ω / Tمصنوعة من  FDA / USP .PTFEمطابق
للمواصفة .Class VI
∙ 16 BAR
∙ Ω/T ∙ PN
∙ FDA ∙ SD
ضغط التشغيل  16بار.
PTFEHB
النوع
∙ ELAFLON
∙

أيضًا في صورة خرطوم رش البيتومين
الساخن والقطران HB-ST 19 – 50

السلك الصلب
()ISO 6134
البخار من
خرطوم البخار
خرطوم

()ISO 6134

RO PA L
SD 19 · PY

النوع LTW

2Fluorflex
FLUORFLEX2

خرطوم عام فائق المرونة بطبقة تكسية داخلية حلزونية مقببة مصنوعة
من  .PTFEللكيمياء البترولية والصيدلة والمواد الغذائية .نطاق درجات
حرارة  °20 -م تصل إلى °150م .ضغط
التشغيل  16بار.

النوع SD

خراطيم الضخ

°C ∙ 16
∙ Ω/T ∙ 100
∙ UPE ∙ SD

() EN 12115

12115
EAN ∙ EN
POLYPAL CL

ALS

النوع PCS

النوع SL
النوع SL LT
النوع SL BIO
أنواع أخرى

الوصالت الخرطومية  COAXبمواصفة  DN 21/8ألغراض االستعادة
الفعالة للغازات .قابلة للثني في البرودة حتى درجة حرارة  °30-م (نوع LT
حتى درجة حرارة  °40-م) .ضغط التشغيل  16بار.

() EN 13765

النوع  ،)VR ،PA ،PTFE ،PP( FWSخراطيم مرنة لكل األغراض
تصلح لالستخدام في أغلب الوسائط الشائعة .نطاق درجات حرارة
  °30م تصل إلى °100م.ضغط التشغيل  14بار.
)E · (Q4/18
TO 100°C · PTF
النوع FWS

النوع  PCD 13 – 38بدون ملف PCS 25 – 100 ،بملف .الخرطوم
العام ' 'Cleanلكل الوسائط تقريبًا .طبقة  UPEمن الداخل فاتحة
بحلزون دليلي أومي ،والطبقة الخارجية بلون رمادي فاتح بحلزون دليلي
أومي .ضغط التشغيل  16بار.

-Pharmaخراطيم

خراطيم لفائف األلومنيوم

°C UP

POLYPAL® CLEAN

خرايطم الضخ فائقة الجودة  'SLIMLINE' DN 16 – 25لمواد المكربن
وأنواع وقود الديزل ،قابلة أيضًا للخلط مع اإليثانول والديزل الحيوي .قابلة
البرودة حتى درجة حرارة  °30-م (نوع  LTحتى درجة حرارة
LEX PCS 50للثني في
-16 ∙ ELAF
ANY ∙ 3Q
DE IN GERM
ech ∙ MA
ntiT
 16بار.
التشغيل
ضغط
بجلبة.
ملولبة
بوصلة
الربط
م).
°40Co
∙
∙ ∙ 16 BAR

النوع COAX

النوع UTL

∙ EN 12115
PTFE 50

النوع FXD

( ) EN 1360

() EN 1761 ،EN 12115

قابلية انثناء جيدة بفضل المطاط الخارجي المقبب:
النوع  LTW 50 – 100لمنتجات الزيوت المعدنية ( NBRمن الداخل).
النوع  UTL 38 – 100خرطوم عام ( UPEمن الداخل) .ضغط
التشغيل  10بار .قابل للتوريد أيضًا :في نوع  LTX & LGخراطيم
صهاريجللتوريدات الثقيلة .ضغط التشغيل  4بار.

النوع PTFE

النوع  .SD 13 – 50للبخار المشبع الرطب حتى ضغط أقصى يبلغ 18
بار ( °210م) وماء ساخن يصل إلى حرارة  °120م .للماء البارد
بضغط يصل إلى  25بار EPDM .من الداخل.

D
· · EP DM
61 34 - 2 A
23 0 · EN ISO

FEP 63 ∙ EN

ELAFLON PTFE

النوع UTS

خراطيم الخزان الخفيفة

النوع FEP

النوع  HB 50 – 100بملف .للبيتومين الساخن والزيت الساخن الثقيل
بحرارة تصل إلى  ° 200م .إلستومر خاص من الداخل .ضغط التشغيل
 )10( 7بار.

PO

() EN 1761

DN 100 – 300 Marine
تحميل ومحو بدعامة
خرطوم
· SD
· NBR 1
EN 12115
صلب مفلكنة .الفئة 1361 E · L 10
25 E · EN
18
ISO
EN
· TW 50
بدون ملف أو الفئة S 15
بملف.

النوعان SBL & SBS

خراطيم خزان المركبة

() EI 1529 ،EN ISO 1825

'الحلقة الصفراء' ،األنواع .TW-E ،PHD ،VHD ،HD-C
'الحلقة الصفراء' خراطيم طنبورية من النوع  HD 10 – 100بدون
لكل من AVGAS
ملف .لمنتجات الزيوت المعدنية بكل األنواع NBR .من الداخل .ضغط
63 C
G · HD
و  .JETالعالمة
بار.
25/20
التشغيل
REFUELLIN
AIRCRAFT
ELAFLEX
 NEONتعني مستوى
bF · 131 Ω
95955 · TR
HD 50 · VG
سالمة عال.
فهي تحمل مواصفة كل
النوعHD∙ Ω
شركات إنتاج الزيوت
15 NBR 1
C ∙ EN 121
∙ EN 1361
VHD 63 - C
الكبرى.
داخليًا ،مطاط ،NBR
خراطيم الصهريج () EN 1761
مضادة للشحنات
االستاتيكية ضغط
1∙Ω
لمنتجاتR
الزيوت
بملف.
TW
19
'الحلقة الصفراء' ،من النوع – 200
NB
15
∙ EN 121
∙ EN 1361 C
PHD 75 - F
التشغيل  20بار.
المعدنية بكل األنواع NBR .من الداخل .ضغط التشغيل  20/16بار.

خراطيم كيميائية

DN80 · PN14 · -30

· · TYPE 3
EN 13765: 2010

( ) EN 12115

'الحلقة األرجوانية' ،من نوع  CHD 13 – 50بدون ملف ،من نوع
 CHS 25 – 150بملف .ألكثر من  %75من كل المواد الكيميائية
الصناعية EPDM .الداخلي .ضغط التشغيل  16بار.

IC
T · CHEM
· SD · Ω/
5 · EPDM
EN 1211

() USP Class VI ،FDA ،EN 16820

وصالت  ELAPHARMالخرطومية لإليفاء بأعلى مطالب النظافة
والسالمة الصحية PTFE .من الداخل .النوع ( EPHالطبقة الخارجية
زرقاء ،وغير موصلة للتيار الكهربائي) وطبقة ( EPH-OHMالطبقة
الخارجية بلون رمادي فاتح وموصلة للتيار الكهربائي) DN 13 – 50
بوصالت مكبوسة ،بدون منطقة ميتة.

النوع CHS

خراطيم المذيبات

() EN 12115

'الحلقة الزرقاء' ،من نوع  LMD 9 – 25بدون ملفLMS 25 – 150 ،
بملف .ألغلب المذيبات واأللوان ،يذوب بالماء أيضًا NBR 2 .من
الداخل أزرق ،قابل للتوصيل الكهربائي .ضغط التشغيل  16 / 10بار.
2
5 · NBR
· EN 1211
LMS 50

أيضًا في صورة :وصالت خرطومية
سليكونية ® ElaSilمن نوع .ELS 13-102

النوع EPH

hoseconfigurator.elaflex.de

النوع LMS

وصالت الخرطوم
اتصاالت آمنة ومأمونة.

-SPANNLOCوصالت خرطوم

()EN 14420-5

وصالت خرطوم الذكور /اإلناث بشريط أمان  SPANNLOCالقابل
إلعادة االستخدام والمصنوع من األلومنيوم المضغوط.DN 13 –100 .
الضغط االسمي يصل إلى  25بار.

-SPANNFIXالوصالت الملولبة

() EN 14420-5

وصالت خرطوم الذكور /اإلناث بشريط أمان  SPANNFIXالقابل
إلعادة االستخدام والمصنوع من األلومنيوم المضغوط.DN 25 – 100 .
الضغط االسمي يصل إلى  25بار.

خرطوم اإلزدواج الطويق نوع

( ) EN 14424

وصالت ملولبة أنثى /ذكر بشريط جلب مسمارية ،المواصفة .DN 13 – 25
مصنوعة من النحاس األصفر أو النحاس األصفر بالكروم أو الفوالذ.
يمكن التوريد أيضًا في النوع  NRغير القابل إلعادة التركيب.

النوع M

SPA NNLOC
1
"65 € 2 /2

النوع MC

النوع MX

 -النحاس األصفر -

 -النحاس األصفر -

النوع VC

النوع VX

النوع MC ... SS

النوع MX ... SS

 -الفوالذ -

 -الفوالذ -

النوع VC ... SS

النوع VX ... SS

النوع V
KS 16
PN 25

CS 16
€ DN 19x6

واقية الحماية من االنثناء
KS 16
جلبة ملونة CS 16

ELAFLEX

KS 21

SPA NNLOC
1
"65 € 2 /2

وصالت خرطومية ملولبة للبخار
SPANNLOC
"50 € 2

وصالت صلب ملولبة خرطومية

( ) EN 14423

€
أنثى 50ثقيلة بمخالب قمط من الفوالذ أو النحاس
وصالت ملولبة ذكر/
الكبس قابلة إلعادة اإلحكام .دعامة خرطومية وصواميل إما من الفوالذ
أو الصلب بالزنك  +الكروم أو النحاس .للبخار المشبع بدرجة حرارة
تصل إلى  220+م ،الهواء المضغوط ،الزيوت .بحد أقصى  25بار.

النوع RMX

( ) EN 14420-5

النوع ACMC

EN 14420

SPANNLOC
"50 € 2

النوع SMS ... SS

وصالت ملولبة خاصة

قوابض خرطومية ''TW
SPANNLOC
"50 €2

النوع SVC

فالنشة خرطومية

() EN 14422 ،DIN 11851

الوصالت الملولبة الخرطومية من الفوالذ بلولب مستدير وفقًا للمواصفة
 DIN 11851للمواد الغذائية بضغط يصل إلى  16بار .بلولب مربعي
 ACMEمن النحاس /الصلب للغاز السائل بضغط يصل إلى  25بار.
مع  SPANNFIXأو .SPANNLOC

وصالت ملولبة ذكر /أنثى من الصلب بالزنك  +الكروم .للغاز السائل
والماء الساخن والتطبيقات في قطاع تصنيع الماكينات .ضغط التشغيل
حتى  25بار .بوصلة  SPANNFIXأو .SPANNLOC

SPANNFIX 50

SPANNLOC
"50 € 2

CS 21
واقية الحماية من االنثناء
KS 21
جلبة ملونة CS 21

النوع SMX

( ) EN 14420-6

قوابض  TWالخرطومية ،بجزء واحد أو اثنين ،بشريط SPANNFIX
أو  .SPANNLOCالضغط االسمي حتى  16بار.

() EN 14423 ،EN 14420-4 ،EN 1092-1

فالنشة ترييح أو تثبيت ،مع
 SPANNFIXأو .SPANNLOC
 -الصلب بالزنك  +الكروم -

قوابض الذراع الرافعة

() EN 14420-7

قوابض خرطومية بالذراع الرافعة من النحاس األصفر أو األلومنيوم أو
الفوالذ .مع  SPANNFIXأو  .SPANNLOCالضغط االسمي حتى
 16بار ( 10 : DN 100بار).
النوع MKC

النوع SFX

 -الفوالذ -

النوع AMKX

COLN NAPS
"2 € 05

®EASYLOC
قابض بصامولة وذراع تثبيت
أوتوماتيكي

SPAN NLOC
"50 €2

 -النحاس األصفر -

النوع AVKC
النوع AMKX EASY

النوع SFC-SS

النوع VKC

النوع MKX ... SS

 -الفوالذ -

النوع VKX ... SS

 -تصميم  ،TWاأللومنيوم -

القوابض الخرطومية ''Guillemin

() EN 14420-8

قوابض  Guilleminnالخرطومية من األلومنيوم .مع SPANNFIX
أو  .SPANNLOCالضغط االسمي يصل إلى  10بار.

النوع SFC-TW
© ELAFLEX 1.2019

التصميم الثقيل اابخار المشبع،
الصلب بالزنك  +الكروم.
مخالب قمط من نحاس الكبس.

قوابض خرطومية ''Storz

النوع GSKC

النوع SFS

SPANNLOC
"50 €2

() DIN 14301

قوابض  Storzالخرطومية من األلومنيوم .مع SPANNFIX
أو  .SPANNLOCالضغط االسمي حتى  10بار.

hoseconfigurator.elaflex.de

النوع STKX

الخزان  +قوابض الصهاريج
AU
F

اتصاالت آمنة ومأمونة.

ً
(مثل ألحماض
لمواءمة العمل في الوسائط الحكاكة بشكل خاص
األمالح وثالثي كلوريد الحديد وحمض الكبريتيك المخفف) فإن كل
النبول الفوالذ ،مثل الوصالت المسمارية والفالنشات والقوابض يتم
تكسيتها بشكل إضافي في نطاق المنتج بطبقة .Teflon® PFA
(متوافق مع مواصفة )FDA
اللون :أحمر

القوابض السريعة وفقًا للمواصفة  ،EN 14420-6ذاتية إعادة اإلحكام للصهاريج والتطبيقات الصناعية المختلفة .مقاسات  2و  3و  4بوصة.
من النحاس الكبس والفوالذ واأللومنيوم الكبس المأنود .سدادة كبس من البولي أميد أيضًا .ضغط التشغيل حتى  16بار.

N

طبقة التكسية Teflon® PFA

' 'TWقوابض الصهريج

OP
E

( ) EN 14420-6 / DIN 28450

النوع MB

النوع  MKبذراع مثني

النوع VB

(غطاء كبس من األلومنيوم أو النحاس
أو الفوالذ)
AU
F

حتى يمكن تثبيت الذراع في مواضع تركيب ضيقة

(سدادة كبس من األلومنيوم أو البولي أميد أو
النحاس أو الفوالذ)

N
OP
E

النوع SSE ...

قابل للتوريد
أيضًا في صورة
VB 80 ADR SS
بخاصة تخفيف الضغط

مثال:
MK 80 − 32°

قوابض جافة وقوابض التشتت
قوابض  MannTekالجافة ذاتية الغلق .متناسبة مع الوسائط السائلة،
قابلة للتقارن حتى ضغط توصيل يبلغ  7بار .مصنوعة من النحاس
األصفر /برونز المدافع أو األلومنيوم أو الفوالذ .ضغط التشغيل
 16 PN( 25 PNلأللومنيوم) .قابل للتكويد .يمكن توريده بفالنشة
أيضًا.

النوع MK-A SS

فوالذ – بذراع تأمين فعال ،يعيق أي عملية فتح
غير مقصودة

النوع DDC

التكوين أونالينmanntekkonfigurator.elaflex.de :

Dry
Disconnect
Couplings

النوع DGC
Dry Gas
Couplings

قوابض الذراع الرافعة

النوع VK

( قابض ذكر من النحاس أو الفوالذ
أو األلومنيوم)

()EN 14420-7

قوابض ذكر أو أنثى بلولب داخلي أو أغطية أو سدادات كبس،
 ،DN 13 – 100من النحاس أو األلومنيوم أو الفوالذ .ضغط
التشغيل األقصى  16بار DN 100( .حتى  10بار بحد أقصى)

كماليات المراجل
قطع بينية للمراجل  KWZمن جانب لولب مقاس  51⁄2بوصة ،ومن
جانب آخر لولب خارجي وفقًا للمواصفة  EN ISO 228أو الوصلة
الخرطومية للقابض .قوابض ملء المراجل  KWKبوصلة خرطومية
للولب الخارجي أو القابض.

النوع AMKI

النوع AVKI

النوع DAC
Dry Aviation
Couplings

يمكن التوريد أيضًا (ال توجد صورة):
 قوابض تشتت لكل الوسائط السائلة -قوابض جافة وقوابض التشتت لوسائط الكريوجينات

فال نشة

النوع MK

(قابض أنثى من النحاس أو الفوالذ
أو األلومنيوم)

النوع AMKI EASY

®EASYLOC
قابض بصامولة وذراع
تثبيت أوتوماتيكي

قوابض سيمترية

النوع KWK

نوافذ المتابعة
نوافذ المتابعة من النوع ( SGبسن لولب  ،)EN ISO 228النوع
( TSGمن ناحية بفالنشة  .)TWمن األلومنيوم أو النحاس أو النحاس
بالكروم.

القوابض الثابتة  Storzأو  Guilleminبلولب أنبوبي وفقًا
للمواصفة  .EN ISO 228كل القيم المعيارية من النحاس
أو األلومنيوم أو الفوالذ .ضغط التشغيل  10بار.

نبل لوالب الفالنشة وفقًا للمواصفة  DIN 1092-1بلولب أنبوبي خارجي.
شكل طويل أو قصير ،مصنوع من الصلب أو الفوالذ أو األلومنيوم.

النوع KWZ x VK

النوع SG

مفصالت دوارة
مفصالت دوارة للخرطوم لمنع التواء الوصلة الخرطوميةDN 25 – 50 .
من النحاس أو الفوالذ .ضغط التشغيل األقصى  10بار.

النوع FGN

(شكل تركيبي طويل)

النوع Guillemin IG

فالنشة ملحومة بالصهريج  TFAبنقطة مصد (متوفرة أيضًا كفالنشة
مربعة موفرة للمكان  .)TQFAالنوع  TFبدون نقطة مصد.
من الصلب أو األلومنيوم الكبس.
النوع TFA

نبل لولب فالنشة الصهريج  TGNوفقًا للمواصفة DIN 28462
مصنوع من األلومنيوم أو النحاس األصفر أو الفوالذ.

النوع Storz IG

النوع DS / DG

ELAPAC-FD
مادة إحكام خالية من الملينات لمنتجات الزيوت المعدنية والكثير من
الوسائط األخرى .إلحكام الفالنشات في مجال تصنيع الصهاريج
والخزانات كمادة إحكام مدعمة أو صفائح /بكرات.

أنبوب مغضن
أنبوب مغضن برونزي بفالنشات بيضاوية قابلة للدوران .لوصالت
السحب بين عمود الضخ والخزان األرضي ،ضغط تخوية يبلغ
 0.9بار بحد أقصى .النوع  BWOالمعياري .النوع  KWبقطعة
فصل عازلة.
النوع BWO

النوع TGN
النوع KW

معادالت مطاطية
معادالت مطاطية عالية الجودة  DN 25 – 1000من  .ELAFLEX / ContiTechبفالنشات دوارة (أنواع وخامات مختلفة).

ERV-CR

ROTEX

ERV-R

المعادل المطاطي  CRللماء البارد والدافئ وماء البحر (المحتوي
ضا) ومياه الصرف المتنوعة وزيت التزليق والشحوم
على زيت أي ً
والهواء والهواء المضغوط .نطاق درجة الحرارة من  °25 -م حتى
 °90م ،لفترة قصيرة حتى  °100م.
كلوروبرين من الداخل.

المعادل المطاطي  ROTEXلإلجهاد المستمر جراء ماء التدفئة
الساخن وماء التبريد والهواء الساخن .ضغط التشغيل يبلغ  10بار
حتى  °100م 6 ،بار حتى  °110م.
  °40م حتى  °130م ،لفترة قصيرة °150م .مصرح به وفقًا لهيئة
 TÜVلالستخدام في محطات
التسخين والتدفئة طبقًا للمواصف
 EPDM .DIN 4809من الداخل.

المعادل المطاطي حلقة حم راء للماء وماء الشرب والماء المستعمل
وماء البحر والماء البارد والصرف الكيميائي (غير المحتوي على
زيوت) والمواد الكيميائية واألحماض والمنظفات والمحاليل الملحية
والكحوليات °40 - .م حتى  °100م،
لفترة قصيرة  °120م.
بوتيل  EPDM /من الداخل.

النوع ERV-CR

النوع ROTEX

ERP

النوع ERV-R

ERV-BR
المعادل المطاطي نقطة زرقاء للوسائط األكالة ،مثل األوحال والمواد
المزيجة من السوائل والمواد الصلبة والوسائط المتخذة شكل الغبار
والمسحوق .ضغط التشغيل األقصى يبلغ  16بار ،ونطاق درجة
الحرارة من  °50 -م حتى °70م ،لفترة قصيرة حتى  °90م.
 BR / NRمن الداخل.

المعادل المطاطي نقطة حمراء للنطاق الصحي والماء البارد والدافئ
وماء حمامات السباحة ومياه البحر ومياه الشرب .عالي المرونة وذو
مقاومة ذاتية صغيرة °40- .م حتى  °90م ،لفترة قصيرة  °120م.
ضغط التشغيل األقصى  10بار.
بوتيل  EPDM /من الداخل.

النوع BR

النوع ERP

ERV-G

ERV-GS
المعادل المطاطي فوالذ أصفر .بالمثل النوع  ،ERV-Gومع ذلك فهو
مقاوم لالشتعال وفقًا للمواصفة ( ISO 15540ترخيص فئة الصنع).
مناسب أيضًا للماء البارد بمادة الحماية من الصدأ المحتوية على زيت.
نطاق درجة الحرارة من  °20 -م حتى  °90م ،لفترة قصيرة حتى
 °100م NBR .من الداخل.

الحلقة الصفراء المعادل المطاطي لمنتجات الزيوت المعدنية من كل
األنواع بنسبة تصل إلى  %50من المواد العطرية وغاز االستصباح
والغاز الطبيعي .نطاق درجة الحرارة من  °20 -م حتى  °90م ،لفترة
قصيرة حتى  °100م NBR .من الداخل.
النوع ERV-G

النوع ERV-GS

ERV-G LT

ERV-GS HNBR
المعادل المطاطي فوالذ أصفر  HNBRلمنتجات الزيوت المعدنية
بنسبة تصل إلى  %50من المواد العطرية والزيوت الهيدروليكية والماء
البارد بمادة الحماية من الصدأ المحتوية على زيت .نطاق درجة الحرارة
الكبير من  °35 -م حتى  °100م ،لفترة قصيرة حتى  °120م.
 HNBRمن الداخل.

المعادل المطاطي حلقة صفراء  LTباعتباره تصمي ًما مقاو ًما للبرودة
بشكل خاص لمنتجات الزيوت المعدنية المطابقة للمواصفات .نطاق
درجة الحرارة من  °40-م حتى  °90+م بحد أقصى ،لفترة قصيرة
حتى  °100م NBR .من الداخل.

النوع ERV-GS HNBR

النوع ERV-G LT

ERV-OR

ERV-GR

المعادل المطاطي حلقة برتقالي للغاز السائل وفقًا للمواصفة
 .EN 589نطاق درجة الحرارة من  °20 -م حتى  °90+م ،لفترة
قصيرة حتى  °100م .ضغط التشغيل األقصى  25بار ،ضغط التدفق
أكبر من  100بار NBR ،من الداخل.

المعادل المطاطي حلقة خضراء لألحماض والمنظفات والكيماويات
وصرف المواد الكيميائية األكالة .نطاق درجة الحرارة من  °20 -م
حتى  °100م ،لفترة قصيرة حتى  °110م  -هواء الكمبريسور
المحتوي على زيت حتى  °90م )CSM( Hypalon® .من الداخل.

النوع ERV-OR

النوع ERV-GR

VITEX

ERV-W
المعادل المطاطي حلقة بيضاء للمواد الغذائية وأيضًا األغذية المحتوية
على زيوت ودهون .المطاط الداخلي يطابق التوصية  XXIلكل من
 BfRو . FDA-21CFR 177.2600نطاق درجة الحرارة من
  °20م حتى  °90+م ،لفترة قصيرة حتى  °100م. NBRمن الداخل بلون رمادي فاتح.
النوع ERV-W

المعادل المطاطي  VITEXلمنتجات الزيوت المعدنية أيضًا بنسبة
عطريات تزيد عن  .%50مناسب للزيوت الساخنة والكيماويات
األكالة ،مثل البنزول واالكسيلول والتولول .نطاق درجة الحرارة من
 °15م حتى  °90م ،لفترة قصيرة حتى  °130م FKM .من الداخل.النوع VITEX

الكماليات

غالف حماية من االشتعال
()FSH

بحلزونات تخوية سلكية داعمة
( )ERV...VSDأو حلقات داعمة
()ERV...VSR

بأنبوب دليلي من الفوالذ،
ً
مثل للراتنجات
()ERV...SR

بقضبان شد لتحديد الطول
()ERV...ZS

ervconfigurator.elaflex.de

بطبقة تكسية  PTFEإضافية
()ERV...TA

صمامات الضخ  +الكماليات
صمامات الضخ من  – ELAFLEX HIBYمؤهلة فنيًا وآمنة وطويلة العمر االفتراضي وصديقة للصيانة وللمستخدم بقدرة دفق عالية.

ZVA 32

ZVA 25

() ATEX

صمام ضخ آلي لسعة حجمية تصل إلى  200لتر /دقيقة ،بعد اسمي .32
مناسب للديزل وزيت التدفئة والبترول وبنزين الطائرات ووقود جيت
 .A1ضغط التشغيل  1.5إلى  6بار.

ZVA Slimline 2

() ATEX ،EN 13012

صمام ضخ آلي لسعة حجمية تصل إلى  140لتر /دقيقة ،بعد اسمي .25
مناسب للبنزين والديزل وزيت التدفئة .ضغط التشغيل  0.5إلى  3.5بار.

النوع ZVA 32

() TÜV ،ATEX ،EN 13012

صمام ضخ آلي لسعة حجمية تصل إلى  80لتر /دقيقة .مناسب للبنزين
(أيضًا مع إضافة اإليثانول) والديزل وزيت التدفئة والديزل الحيوي.
ضغط التشغيل  0.5إلى  3.5بار.

النوع ZVA 25

ZVA 25

النوع ZVA Slimline 2

12

12

اختياريًا مع
DRIP
DRIP STOP
متوفر أيضًا في إصدار تزويد الطائرة بالوقود.

متوفر أيضًا في صورة  LTإصدار (درجة الحرارة المنخفضة).

متوفر أيضًا في إصدار تزويد الطائرة بالوقود.

ZV 19 / ZV 25

صمامات ضخ آلية مقاومة للصدأ

ZVA Slimline 2 GR

صمامات الضخ غير اآللية للبنزين والديزل وزيت التدفئة( ZV 19 .بعد
اسمي  )19حتى  100لتر /دقيقة( ZV 25 .بعد اسمي  )25حتى
 140لتر /دقيقة .ضغط تشغيل حتى  3.5بار .يمكن توريد تصميمات
كيميائية.

صمامات الضخ اآللية بتصميمات خاصة ومصنوعة من برونز المدافع
( )ZVA-RGوالبرونز ( .)ZVA-GBZمناسب للمذيبات والكحوليات
والكيماويات.

صمام الضخ اآللي لالستعادة الفعالة للغاز .مناسب لوقود المكربن بسعة
حجمية تصل إلى  45لتر /دقيقة .ضغط التشغيل من  0.5حتى  3.5بار،
التصميمات ' 'GRVبصمام غاز مدمج تما ًما 'فتح  /غلق''GRVP' ،
بصمام غاز تناسبي مدمج بالكامل.

النوع ZVA - RG

النوع ZV 19

() TÜV ،ATEX ،EN 13012

النوع ZVA Slimline 2 GR
2009

متوفر أيضًا في صورة  LTإصدار (درجة الحرارة المنخفضة).
ELAFLEX SAFETY BREAK
EN 13617-2 . 2003
WARNING REASSEMBLY
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

قارنات السالمة

 ZVAلمادة االختزال ®AdBlue

() ATEX ،EN 13617-2
ELAFLEX SAFETY
ELAFLEX
ELAFLEX
ELAFLEX
SAFETY BREAK
BREAKSAFETY
BREAKSAFETY
BREAK
EN 13617-2 . 2003
EN 13617-2 . 2003
EN 13617-2 EN
13617-2 . 2003
. 2003
WARNING REASSEMBLY
WARNING REASSEMBLY
WARNING REASSEMBLY
WARNING REASSEMBLY
AUTHORIZED PERSONNEL
AUTHORIZEDONLY
AUTHORIZED
AUTHORIZED
PERSONNEL
PERSONNEL
PERSONNEL
ONLY
ONLY
ONLY

قوابض التشتت ذاتية الغلق لصمامات ضخ الغاز ،قابلة إلعادة االستخدام.
لحماية صمام ضخ الغاز ،وصلة الخرطوم والمركبة في حوادث الطريق.

PSB

ELAFLEX REUSABLE SAFETY BREAK
EN 13617-2 . EX II 1G SIRA 03 ATEX 9 - 488 U

Pump
Safety Break

() AUS 32 ،ARLA 32 ،DEF

صمام الضخ اآللي  ZVAمصنوع من األلومنيوم بالنيكل لتحليل اليوريا
(® ،)AdBlueالبعد االسمي  ،15ضغط التشغيل  0.5حتى  3.5بار،
أنبوب الصرف بمفتاح مغناطيسي ،مطلوب لفتح المهايئ المغناطيسي
 40 ELAFIXفي سدادة الملء.

صمام ضخ الغاز السائل والكماليات
صمام ضخ الغاز السائل (بعد اسمي  )19بقابض  ACMEأو DISH
أو  .EUROللغاز السائل بسعة حجمية تصل إلى  50لتر /دقيقة ،ضغط
التشغيل حتى  25بار.
09

SSB 16

لـ ،ZVA SL 2
ZVA Slimline

النوع ZVG 2
ACME

النوع ZVA AdBlue HV
قابل للتوريد أيضًا في صورة
 ZVA AdBlue LVللمركبات
بوزن <  3,5طن

ELAFIX 40

SSB 32

ELAFLEX SAFETY BREAK
EN 13617-2 WARNING REASSEMBLY
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
EX II 1G SIRA 03 ATEX 9 488 U

SSBSSB
32 SSB
32 SSB
32 32

ELAFLEX SAFETY BREAK
EN 13617-2 WARNING REASSEMBLY
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
EX II 1G SIRA 03 ATEX 9 488 U

ELAFLEX SAFETY BREAK
EN 13617-2 . 2003
WARNING REASSEMBLY
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY

ELAFLEX SAFETY BREAK
EN 13617-2 WARNING REASSEMBLY
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
EX II 1G SIRA 03 ATEX 9 488 U

ELAFLEX SAFETY
ELAFLEX
ELAFLEX
ELAFLEX
SAFETY BREAK
BREAKSAFETY
BREAKSAFETY
BREAK
EN 13617-2 . 2003
EN 13617-2 . 2003
EN 13617-2 EN
13617-2 . 2003
. 2003
WARNING REASSEMBLY
WARNING REASSEMBLY
WARNING REASSEMBLY
WARNING REASSEMBLY
AUTHORIZED PERSONNEL
AUTHORIZEDONLY
AUTHORIZED
AUTHORIZED
PERSONNEL
PERSONNEL
PERSONNEL
ONLY
ONLY
ONLY

ELAFLEX SAFETY BREAK
EN 13617-2 WARNING REASSEMBLY
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
EX II 1G SIRA 03 ATEX 9 488 U

ELAFLEX REUSABLEELAFLEX
SAFETY REUSABLE
BREAK
ELAFLEX
SAFETY BREAK
REUSABLE
ELAFLEX
SAFETY
REUSABLE
BREAKSAFETY BREAK
EN 13617-2 . EX II 1GEN
SIRA
13617-2
03 ATEX
. EX9II-1G
488
EN
SIRA
U13617-2
03 ATEX
. EX9EN
II- 1G
488
13617-2
SIRA
U 03
. EX
ATEX
II 1G9 SIRA
- 48803
U ATEX 9 - 488 U

ELAFLEX SAFETY BREAK
EN 13617-2 WARNING REASSEMBLY
AUTHORIZED PERSONNEL ONLY
EX II 1G SIRA 03 ATEX 9 488 U

CSB 21

لـ ،ZVA SL 2 GR
ZVA 200 GR

SSB 16 SS

Safety Swivel Break

SSB 25
لـ ZVA 25

SSB 32
لـ ZVA 32

صمامات الضخ لتزويد الطائرة بالوقود
صمامات الضخ اآللية وغير اآللية للتزود بالوقود من الرفرف العلوي.
مناسب لبنزين الطيران وأنواع وقود المنافث ZVF 25 .و ZVA 25
حتى  140لتر /الدقيقة ZVA 32 ،حتى  200لتر /الدقيقةZVF 50 ،
حتى  400لتر /الدقيقة.

صمامات ضخ الزيت الساخن

12

النوع ZV 400
بأنبوب DN 38

ZVF
ZVF25
25
AF

EKG
GKG

النوع
ZVF 25

النوع ZH 50
مع قابض TW

nozzleconfigurator.elaflex.de

® AdBlueهي عالمة تجارية مسجلة لـ .VDA

Schnackenburgallee 121
22525 Hamburg / Germany
ت+49 40 540 00 5 - 0 :
ف+49 40 540 00 5 - 67 :
بريد إلكترونيinfo@elaflex.de :
إنترنتwww.elaflex.de/en :

النوع
ZVA 25

ZVA 25

ELAFLEX HIBY GmbH & Co. KG

- EURO -

- DISH -

صمامات ضخ الزيت الساخن غير اآللية  ،DN 32 – 50األنواع
 ZV 500 / ZV 400و  .ZH 50اختياريًا بأنبوب تصريف أو قابض
 .TWلسعة حجمية تبلغ  250إلى  650لتر /دقيقة ،ضغط اسمي .PN 10

النوع
ZVF 50
JET

حيوض بتيكلا اذهًا ﺻﻐﯾرً ا كنكا .يمنتوريد جامنط ﻣن برقف
ىلإ هتوجلا لﻣن خلا تلوماعملا لى ﻣزﯾد ﻣنع لحصولا ﺟزء
:ىلأو إ صمختلا تاجرلا
ةكشر

قابض التشتت
ARK 19

