Izdelki za polnjenje vozil z gorivom zemeljski plin (NGV)
Polnilne sklopke - Nastavki za rezervoar - Polnilni sistemi
Nepovratni ventili - Vmesni priključki

Povezava vašega
vozila z zemeljskim
plinom ...

...Izkušnje
WEH je eden prvih izdelovalcev
komponent za vozila s
pogonom na naravni zemeljski
plin (NGV). Začetki segajo v
leto 1986. Takrat so bili
postavljeni temelji svetovnih
standardov NGV1 za razvoj
celotne linije izdelkov in
nadgradnje sistema
oskrbovanja vozil z zemeljskim
plinom na samopostrežnih
bencinskih črpalkah.
WEH izdelki za polnjenje z
zemeljskim plinom so bili več
let preizkušani pod pogoji
normalne uporabe na polnilnih
postajah. Rezultati raziskav so
bili javno objavljeni po vsem
svetu.

WEH je član

... in vodikom
WEH ponuja celoten
program komponent za
polnjenje z vodikom in
zemeljskim plinom.
WEH polnilne sklopke in
adapterji se uporabljajo
na črpalkah, kjer oskrbujejo
vozila na pogon z vodikom in
zemeljskim plinom.
Podrobnejše informacije
lahko dobite pri zastopniku
podjetja WEH za Slovenijo,
Metalika Kacin, Žiri.

Vrhunski izdelek
za učinkovito rabo.
Izdelki NGV so namenjeni
izključno za naravni zemeljski
plin in za uporabo pri polnjenju
pod visokim pritiskom.
Vsi izdelki WEH so iz visoko
kakovostnih materialov.
Primerni so za ekstremne
pretočne in temperaturne
pogoje.

Izdelki za polnjenje vozil s
pogonom na zemeljski plin
WEH - NGV
Značilnosti izdelkov:
enostavna uporaba
zanesljivost
minimalna obraba
enostavno vzdrževanje
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Celovit sistem oskrbovanja vozil
z zemeljskim plinom NGV

Izdelki
za NGV industrijo
Polnilna sklopka TK16 CNG
Zaradi majhne teže in trdne
konstrukcije je sklopka
za uporabo zelo enostavna.
Sprednji del cevi je zasnovan
tako, da preprečuje poškodbe
rezervoarja na vozilu. Na ročaju
je vgrajena vrtljiva ročica, ki
jo z lahkoto aktiviramo.

Polnilna sklopka tip TK17 CNG

Držalo polnilne sklopke

Nova sklopka je oblikovana kot
polnilna pištola, ki jo poznamo
vsi uporabniki bencinskih črpalk.
Rokovanje z njo je hitro in
enostavno, podobno kot pri točenju
bencina ali dizelskega goriva.
Vrtenje sklopke za 360° omogoča
lažji dostop do avtomobilskega
rezervoarja. Pomembne značilnosti
so: CE certifikat, vrtljiv ročaj,
primernost za tlak do 300 barov,
prepoznavanje stopnje tlaka in vrste
goriva, visoka stopnja pretoka,
odvajanje plina. Sprednja zaščita
polnilne cevi preprečuje poškodbe
avtomobilskega rezervoarja.
Polnilna sklopka ustreza
standardom za tlačne posode
NGV1

Polnilna sklopka tip
TK5 CNG
Po strukturi je podobna polnilni
sklopki TK16 CNG, nima pa
odduška za plin. TK5 polnilna
sklopka je namenjena črpalkam
z enojno gumjasto cevjo.
Enojna cev dovaja gorivo,
ostanek plina pa se, preden
se polnilna sklopka izklopi,
vrne v razdelilnik skozi isto cev.
Polnilna cev je enostavna za
uporabo in opremljena z
vrtljivo ročico, ki omogoča
enostavno priključitev.

Standardna držala so na voljo
za večino naših polnilnih sklopk.

Polnilni sistem

tip TS50

Polnilni sistem je vdelan v poglobljeno ohišje z integrirano vtično
dozo NGV1 in varnostno blokado
vžiga. Pokrovček hitro in enostavno
namestimo z zunanje strani vozila.

Nepovratni ventil tip TVR1
Omogoča zelo mirno
delovanje. Zasnovan je tako,
da preprečuje vpliv nesnage
na tesnilne komponente
znotraj naprave.

Vpenjalni mehanizem

zagotavlja močan spoj.
Vpenjalne čeljusti
zmanjšajo vpliv
neugodnih pogojev
kot so: umazanija,
zmrzal itd.

Nastavek za polnjenje
tip TN1 (NGV1)
Ima vgrajen protipovratni
ventil za oskrbovanje vozil
z zemeljskim plinom. Zaradi
gladke notranje aerodinamične
oblike nastavka TN1 je
šumenje pri polnjenju močno
zmanjšano, dosežena pa je
maksimalna stopnja pretoka.

Pri spojitvi polnilne
spojke ne pride do
poškodb. To velja
predvsem pri medeninastih nastavkih za
rezervoar.

Kombiniran
nastavek za
rezervoar
tip TN1
Ustreza
standardu
NGV1 kot tudi polnilni sklopki s
krogličnimi nastavki po italijanskih
standardih. Nastavek za rezervoar
ima vgrajen visoko pretočni
protipovratni ventil in filter za
delce do 50 micronov.

Kljuc do oskrbovanja vozil
z zemeljskim plinom
Polnilna sklopka tip TK25
Polnilna sklopka za oskrbo avtobusov
in tovornih vozil z zemeljskim plinom
je opremljena z nastavkom TN5 za
rezervoar. Vgrajeno ima tudi
visokotlačno vrtljivo ročico, ki
omogoča, da polnilno sklopko
obrnemo v katerikoli položaj glede
na togo polnilno cev. Ob uporabi
TN5 nastavka za rezervoar je
pretok še boljši.

Nastavek za rezervoar
tip TN5
Pri uporabi nastavka TN5
nimamo visokofrekvenčnega
šumenja. V kombinaciji s polnilno
sklopko TK25 dosežemo boljši
pretok in skrajšamo čas polnjenja.

Protipovratni ventil TVR5
Uporabjamo ga pri avtobusih in na
črpalkah z zemeljskim plinom.
Notranja konstrukcija je enaka
kot pri nastavku za rezervoar tip TN5.

Polnilna sklopka tip TK22
Uporablja se za hitro polnjenje
avtobusov ali tovornih vozil s plinom.
Namenjena je vsem polnilnim postajam,
kjer je sistem pod pritiskom in
odzračevanje urejeno.

Polnilni sistem tip TS55
Posebej je namenjen za
avtobuse in tovorna vozila, ki
namesto standardnega goriva
za pogon uporabljajo zemeljski
plin. TS55 ima pomembne
prednosti pri zaščiti nastavkov
za rezervoar ter omogoča
enostavnooskrbo z gorivom.
Ta poteka tako, da odstranimo
kapo proti prahu in priključimo
polnilno sklopko na nastavek za
rezervoar. Sistem zagotavlja
hitro polnjenje z visokostopnjo
pretoka in zmanjšuje hrupmed
delovanjem. Možna je tudi
vgradnja varnostne blokade
vžiga.

Tip TK22
Za samopostrežno uporabo
je na razpolago tudi z
varnostnim mehanizmom na
ročaju sklopke.

Polnilna cev tip TK23
Polnilna cev za oskrbovanje
prikolic.

Predlogi za povečanje
varnosti
Če uporabljamo
neprimerne izdelke, je
oskrbovanje z
zemeljskim plinom lahko
nevarno. Izdelki WEH
zagotavljajo visoke
varnostne standarde
in zmanjšujejo tveganje.

Učinkoviti varnostni
sistemi
Vsi izdelki WEH
dosegajo potrebne
varnostne standarde
za uporabo na polnilnih
postajah, še posebej
pa priporočamo tip
TK17.

WEH - Vaša povezava z zemeljskim
plinom
Serijska varnostna
zaklopka tip TSA2

Varnostna zaklopka
tip TSA1/TSA5

Uporablja se kot sestavni del
med dvema cevema. Pri
nenamerni prekinitvi varnostna
zaklopka zapre dotok in zaščiti
celotno napravo pred poškodbo.
Zaklopka se lahko ponovno
uporabi, ko je preverjeno njeno
delovanje.

Varnostni zaklopki TSA1
(za avtomobile) in TSA5
(za tovornjake in avtobuse)
sta posebej namenjeni
oskrbovalnim sistemom
z zemeljskim plinom.
Zagotavljata dodatno
varnost v primeru nenamerne
prekinitve oskrbovanja
(drive-off). Zaklopka je
sestavljenja iz nastavka
za rezervoar in cevi, ki sta
nameščena med razdelilnikom
in cevjo za polnjenje. Pri
prekinitvi varnostna zaklopka
zapre dotok in zaščiti napravo
pred poškodbo. Zaklopka se
lahko ponovno uporabi, ko je
preverjeno njeno delovanje.

Filtri tip TSF2
WEH izdeluje filtre različnih
velikosti, ki imajo izvrsten
pretok.

Komplet za zasilno
polnjenje TZ21
Komplet za zasilno polnjenje
je sestavljen iz polnilne cevi
TK4, TK6, odzračevalnega
ventila in gumijaste cevi.
Omogoča oskrbo vozila, ki mu
je zmanjkalo goriva.

Servisna sklopka tip TK6

Polnilne cevi

Priključki

Avtomobile, ki uporabljajo
zemeljski plin, je potrebno
redno servisirati. Rezervoar,
ki je pod tlakom, moramo
takrat izprazniti. V ta namen
uporabimo TK6.

Polnilne cevi za hitro polnilne
sklopke. Visokotlačne in
odzračevalne gumijaste cevi
so v različnih dolžinah v
kompletu s priključki.

Priključki za polnjenje
avtomobilov glede na standard
NZ z nastavki NGV1.

Servisna sklopka tip TK21
Ob praznjenju s TK21 ne
potrebujemo dodatnega
zapornega elementa, s katerim
so ponovadi opremljeni
avtobusi.

Izdelki WEH so na
voljo pri številnih
distributerjih po vsem
svetu.

Veliko svetovno znanih
proizvajalcev
avtomobilov, polnilnih
postaj in predelovalcev
vozil prisega na
izdelke WEH.

Za dodatne informacije nas pokličite
na telefonsko številko:

04 / 510 53 60

www.weh.com
Vaš partner v Sloveniji:

ali pošljite elektronsko pošto na:

METALIKA KACIN s.p.
Bedrih 27
SI - 4226 ŽIRI
Tel/fax: 04 / 510 53 60
GSM: 041 / 694 339
info@metalika-kacin.si
www.metalika-kacin.si

info@metalika-kacin.com

Zaradi lažjega svetovanja vas prosimo za nekaj podatkov:
Ime in priimek

Delovno mesto

Podjetje

Oddelek

Ulica

Telefon

Pošta

Telefaks
E-mail

Dejavnost:
Na vašo željo vam pošljemo:
katalog NGV adapterjev,
katalog adapterjev za vodik,
ponudbo (navedite namen in pogoje uporabe).
Opombe

