PRECYZYJNA ARMATURA TECHNICZNA

Przegl¹d produktów
Pomiar i regulacja przep³ywu cieczy i gazów

www.wsm-precyzja.com

Zawory redukcyjne
& regulatory sta³ego ciœnienia
Nasza szeroka oferta zaworów
redukcyjnych i regulatorów sta³ego ciœnienia
obejmuje zarówno armaturê ze stali
szlachetnej przeznaczon¹ dla gazów jak
równie¿ armaturê z tworzyw sztucznych
przeznaczon¹ dla chemikaliów lub innych
cieczy. Oferujemy najwiêkszy wybór
urz¹dzeñ reguluj¹cych ciœnienie i przep³yw.
Posiadamy tak¿e elektropneumatyczne
g³owice steruj¹ce do regulacji ciœnienia.
Nasi specjaliœci pomog¹ Pañstwu
rozwi¹zaæ ka¿dy problem w zakresie doboru
odpowiedniej armatury ciœnieniowej.

FLUID HANDLING
Posiadamy bardzo szerok¹ ofertê urz¹dzeñ z tworzyw
sztucznych do zastosowania w instalacjach z chemikaliami,
kwasami zasadami oraz ³ugami. Oferujemy zawory
membranowe, zawory zwrotne, oddzielacze mediów,
rozpylacze pistoletowe, pompy mieszkowe,
specjalistyczne: wê¿e, szybkoz³¹czki, œrubunki i wiele innych.
Dostarczamy produkty z wysokiej jakoœci tworzyw
sztucznych takich jak PPFA, PTFE(PTCE), PVDF, (PFWinyl),
polipropylen lub PVC
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Mierniki i regulatory przep³ywu & ograniczniki przep³ywu
W naszej ofercie posiadamy szerok¹ paletê ro¿nego rodzaju mierników i regulatorów przep³ywu gazów
lub cieczy. Ka¿de z urz¹dzeñ mo¿e byæ wykonane z ró¿nych materia³ów i opcjonalnie wyposa¿one w zawór
iglicowy. Dziêki temu nasze mierniki mog¹ byæ zastosowane praktycznie w ka¿dych warunkach, prawie dla
wszystkich mediów.
Specjalistyczn¹ ofert¹ s¹ mierniki do ma³ych przep³ywów gazu, stosujemy wówczas mechaniczne
regulatory przep³ywu. Aby uzyskaæ przep³yw gazu w okreœlonym przedziale wartoœci, proponujemy zastosowanie
specjalnych ograniczników przep³ywu. Jeœli przep³yw cieczy musi zostaæ ograniczony niezale¿nie od wahañ
ciœnienia, oferujemy doskona³e rozwi¹zanie w postaci specjalnego regulatora przep³ywu.

Rozwi¹zania kompleksowe
Dziêki naszym

kompleksowym rozwi¹zaniom mo¿ecie

Pañstwo zaoszczêdziæ na drogich pracach konstrukcyjnych
i monta¿owych. Nasze rozwi¹zania typu "Plug and Play" posiadaj¹
wiele zalet. Otrzymujecie Pañstwo sprawdzony pod wzglêdem
dzia³ania i szczelnoœci kompletny modu³.
Dostarczamy nie tylko poszczególne elementy, ale tak¿e ma³e
rozwi¹zania systemowe w postaci zespo³ów konstrukcyjnych,
które mo¿na bez wiêkszych kosztów zainstalowaæ w istniej¹cym
sprzêcie na istniej¹cych z³¹czach.

Qualiflow jest czo³owym europejskim dostawc¹ sterowników masowego natê¿enia przep³ywu, zaworów,
mierników natê¿enia przep³ywu cieczy oraz odparowywaczy. Od prawie 25 lat Firma produkuje komponenty
i systemy na rynek pó³przewodników, komunikacji œwiat³owodowej oraz p³askich wyœwietlaczy panelowych.
W zwi¹zku z ostatnio rozpoczêt¹ produkcj¹ w Chinach
Firma oferuje swoim klientom nowy asortyment bardzo
tanich analogowych sterowników masowego
natê¿enia przep³ywu. Obok istniej¹cego asortymentu
sterowników masowego natê¿enia przep³ywu
o wysokich osi¹gach Qualiflow przygotowa³ równie¿
urz¹dzenia, które spe³ni¹ wymagania klientów co do
dostaw gazu. Qualiflow ma równie¿ szeroki asortyment
zaworów odcinaj¹cych z d³awnic¹ mieszkow¹ oraz
przeponowych sterowanych rêcznie i pneumatycznie.
Urz¹dzenia i systemy dostarczone przez nas
zapewniaj¹ spe³nienie najwy¿szych re¿imów
technologicznych w odniesieniu do wszelkich mediów.
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CPC - system rur i z³¹czy do bardzo szybkiego monta¿u

Quick Couplings & Fittings for Plastic Tubing

i demonta¿u z wbudowanymi zaworami odcinaj¹cymi. (wg
zapotrzebowania). Wykonane z bardzo ro¿nych materia³ów
w wielkoœciach od 1/16" do 1", dla nadciœnienia i pró¿ni, mog¹
pracowaæ w zakresie temperatur od -40 do 200oC. Dodatkowymi
zaletami s¹ ma³e wymiary, obs³uga jedn¹ rêk¹ oraz s³yszalne
klikniêcie oznaczaj¹ce pewne po³¹czenie. Materia³y
s¹ zakceptowane przez NSF (The Public Health and Safety
Company) oraz spe³niaj¹ kryteria FDA. (Food and Drug
Administration).

Zawory

do

sterowania

uk³adami

pneumatycznymi

od pró¿ni do 14 bar oraz hydraulicznymi (w³¹cznie
z hydraulika wody) - do 35bar
W naszej ofercie jest szeroki wybór zaworów suwakowych
2, 3 lub 5 dro¿nych wykonanych ze stali kwasoodpornej 1.4401,
anodyzowanego aluminium lub mosi¹dzu.
Bardzo szeroki zakres przep³ywów (do 17100 NL/min), a tak¿e
ro¿ne mo¿liwoœci sterowania (pneumatyczne, hydrauliczne,
elektryczne, mechaniczne, mieszane), wersje przeciwwybuchowe
i szereg innych parametrów pozwalaj¹ na dobranie optymalnego
do warunków urz¹dzenia.
Proponujemy tak¿e 2 lub 3 dro¿ne zawory siode³kowe, sterowane
elektromagnetycznie, wykonane ze stali szlachetnej maj¹ce bardzo
szerokie zastosowanie.
Wielostronnoœæ programu, indywidualny dobór, pozwoli³y Firmie zdobyæ uznanie i dobr¹ markê, tak¿e dziêki
krótkim terminom dostaw, nawet w przypadku urz¹dzeñ niestandardowych.
Proszê chwyciæ nas za s³owa - przedstawiæ nam swoje wymagania - my Pañstwa nie rozczarujemy.
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