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HENCO VISION: greitas ir patikimas sprendimas montuotojams su vizija
Greito jungimo jungčių etalonas.
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Greita ir paprasta sumontuoti
Aukščiausia kokybė ir patvarumas
Tinka šildymo ir vandentiekio sistemoms

PVDF – aukštos kokybės sintetinė medžiaga, pasižyminti unikaliomis savybėmis.
Greito jungimo jungčių sudėtis tik dar kartą įrodo, kad „Henco Vision“ seriją sudaro iki smulkmenų
ištobulinti produktai.
Visos dalys pagamintos preciziškai, naudojant aukščiausios kokybės medžiagas. Jungiamosios detalės
pagamintos iš PVDF – aukštos kokybės sintetinės medžiagos, pasižyminčios unikaliomis savybėmis:
`
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Atsparumas aukštam slėgiui ir temperatūroms
Puikus mechaninis stipris
Didelis lankstumas: gali palinkti iki 10°
Tinkama naudoti geriamo vandens sistemose
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PVDF korpusas su EPDM sandarinimo žiedais
PVDF mova su „Vision“ kontrolės langeliu
Nerūdijančiojo plieno fiksavimo žiedas
Nerūdijančiojo plieno atraminis žiedas
PVDF kūgio formos užspaudimo žiedas
PVDF galinis dangtelis su EPDM sandarinimo žiedais ir atsukimo angomis
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„Vision“ sistemos sujungimas
„Vision“ sistemai sujungti tereikia trijų paprastų žingsnių:
1.
2.
3.
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NUPJOVIMAS - nupjaukite vamzdį statmenai 90º kampu. „Henco“ pjovimo įrankis turi patogų laikiklį vamzdžiui atremti pjaunant.
KALIBRAVIMAS - sukalibruokite vamzdį su „Henco Kalispeed“ kalibravimo įrankiu. Įstatykite vamzdį į kalibravimo įrankį, sukite
laikrodžio rodyklės kryptimi, kol aplink vidinį ir išorinį vamzdžio kraštą bus aiškiai matomos nuožulnos. Svarbu: nuvalykite visas
drožles.
ĮSTŪMIMAS - nuimkite apsauginį dangtelį ir įstumkite vamzdį į jungiamąją detalę, kol pamatysite vamzdį per kontrolinį langelį.
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NUPJAUKITE

3

SUKALIBRUOKITE

ĮSTUMKITE

90°

„Vision“ sistemos išardymas
„Henco Vision“ sistemą išardyti taip pat paprasta.
Lengva pakeisti net ir sandarinimo žiedus. Pavyzdžiui, jei slėgio bandymo metu pastebėjote nuotėkį, greičiausiai taip įvyko dėl
netinkamai sukalibruoto vamzdžio.
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Ištraukite vamzdį kartu su mova iš
jungiamosios detalės korpuso.

Atsukite movą.

3a
�

3b
�

Jei vamzdis pakankamai ilgas,
nupjaukite jį už movos ir
SUKALIBRUOKITE
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Jei vamzdžio trumpinti negalima,
atidarykite movą su „Henco Vision“ raktu.
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SUKALIBRUOKITE!

Nupjaukite fiksavimo žiedą ir nuimkite
kartu su kitais elementais.
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Imkite pakeitimo komplektą (naują movą su
sandarinimo žiedų komplektu) ir atsargiai
pakeiskite pažeistus sandarinimo žiedus,
stengdamiesi nepažeisti korpuso ir naujų
sandarinimo žiedų.

Naują movą laikrodžio rodyklės
kryptimi užsukite ant jungiamosios
detalės. Įstumkite sukalibruotą vamzdį į
jungiamąją dalį. Baigta!

PRIVALUMAI
„Henco Vision“ turi
apsauginį dangtelį, kuris
neleidžia į jungiamosios
detalės vidų patekti
nešvarumams.

„Vision“ – greitai
išmontuojama sistema.

Išorinis sandarinimo žiedas
ir „Vision“ kontrolinis
langelis apsaugo
jungiamąją detalę nuo
purvo, vandens, priedų ar
betono prasiskverbimo.

„Vision“ – lengvai
surenkama sistema.

Du vidiniai sandarinimo
žiedai užtikrina sandarumą.

„Vision“ – maloni akiai sistema.

„Vision“ – tinka montavimui
ribotoje erdvėje.

„Vision“ sistema turi unikalų
atraminį žiedą, kuris
papildomai sutvirtina ir
suteikia stabilumo
fiksavimo žiedui.
Garantuotas saugumas!

„Vision“ taip pat turi unikalų
kūgio formos užspaudimo
žiedą. Šis žiedas ne tik
sutvirtina nerūdijančiojo
plieno žiedus, bet ir
neleidžia vamzdžiui plėstis
jungiamojoje detalėje, todėl
vamzdis neužstringa.

95°C/10 barų

„Vision“ – akivaizdžiai
geresnė sistema.

„Vision“ – jungtys gali
palinkti iki 10o.

„Vision“ detalės gali būti 16, 20
ir 26 mm skersmens.

Po daugelio metų novatoriškų tyrimų ir intensyvaus kūrimo proceso
didžiuojamės galėdami pristatyti naują „Henco“ gaminių seriją – „Vision“.
„Henco“ sistemoms suteikiama 10 metų garantija.
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