
Przed naprawą

 

Po naprawie

 

SYSTEM SMART rozwiązuje problemy związane zarówno z czasem pracy jak i 
niezawodnością tradycyjnych metod napraw przewodów: 
Usuń uszkodzony fragment i ponownie połącz ze sobą końce przewodów
• Bez konieczności demontowania przewodu
• Bez spawania
• Bez użycia spoiw chemicznych
• Bez użycia specjalistycznych narzędzi

Samoregulacyjny
antywibracyjny pierścień

Rozszerzona tuleja
uszczelniająca

 
Szczelinowy uchwyt 
zabezpieczający przed wyciekami

Ośmiokrotnie większa
 powierzchnia uszczelnienia 

niż w przypadku stosowania o-ringu

NOWOŚĆ!

SYSTEM NAPRAWY SMART
Szybkie systemy naprawcze do uszkodzonych przewodów 
w samochodowych układach klimatyzacji. 
Zatwierdzone przez producentów OE 
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Innowacyjny Projekt Uszczelnień 
• Specjalny materiał HNBR (Kauczuk akrylonitrylowy) , z którego wykonano uszczelnienie 
• Opatentowany pierścień antywibracyjny 
• Unikalna nakrętka zabezpieczająca uszczelkę i pierścień antywibracyjny 
• Powierzchnia uszczelnienia 8 razy większa od uszczelnienia typu O-Ring 

Możliwe zastosowania
Ciśnienie | Temperatura | Wibracje | Zastosowanie
Ciśnienie:
• Całość do 180 bar (2600 psi)
Temperatura:
• Odporność na temperatury od -45° to 160° C
Wibracje:
• Odporność na wibracje o różnych natężeniach
Zastosowanie:
• Automotive: Klimatyzacja, Układ Chłodzenia, Ogrzewanie, 
  Układ Olejowy, Wspomaganie Układu Kierowniczego,
• Stacjonarne: Klimatyzacja, Chłodnictwo, Pompy ciepła

Rodzina produktów SMART
1. Line Splice (prosty, pod kątem 45° i 90°
calowe i metryczne)

2. A/C Service “T” (calowe i metryczne)

3. Line Terminator (calowe i metryczne)

4. Smart Splice A/C, Chłodzenie i ogrzewanie
połączenia „przewód elastyczny - przewód metalowy” (calowe)

5. Smart Splice A/C, Chłodzenie i ogrzewanie
połączenia „przewód elastyczny – przewód elastyczny” (calowe)

 

Korzyści i Zalety
• 
   przewodów metalowych
• Montaż bezpośrednio na samochodzie lub w trudno 
   dostępnych miejscach
• Bez użycia specjalistycznych narzędzi
• Bez użycia preparatów chemicznych
• Opatentowana technologia uszczelnienia
• Szybka, trwała i niezawodna naprawa przewodów

Naprawy drobnych wycieków z aluminiowych i innych 
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