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תיאור כללי תיאור כללי 

ספירלות לבלונים מסדרה 540 מיועדותספירלות לבלונים מסדרה 540 מיועדות
לספק אמצעי חיבור קל, נוח ובטוח לחיבורלספק אמצעי חיבור קל, נוח ובטוח לחיבור

בלון גז לסעפת , פנל או כל יחידת ויסותבלון גז לסעפת , פנל או כל יחידת ויסות
אחרת .אחרת .

חומר המבנה של צינור הספירלה נבחר עלחומר המבנה של צינור הספירלה נבחר על
פי רוב משיקולי בטיחות. מערכת שיקוליפי רוב משיקולי בטיחות. מערכת שיקולי

הבטיחות כוללים התאמת חומר המבנה לסוגהבטיחות כוללים התאמת חומר המבנה לסוג
הגז ומניעת אפשרות של ראקציה ביןהגז ומניעת אפשרות של ראקציה בין

החומרים , יכולת חומר המבנה של הספירלההחומרים , יכולת חומר המבנה של הספירלה
לעמוד בלחץ העבודה של הגז , חשיפתלעמוד בלחץ העבודה של הגז , חשיפת

הספירלה לפגיעות חיצוניות ותדירות העבודההספירלה לפגיעות חיצוניות ותדירות העבודה
..

לאחר שהותאמו אפשרויות חומרי המבנהלאחר שהותאמו אפשרויות חומרי המבנה
המתאימים לגז ונבדקה עמידות החומר ללחץהמתאימים לגז ונבדקה עמידות החומר ללחץ

העבודה ניתן לשקול את תדירות השימושהעבודה ניתן לשקול את תדירות השימוש
ולבדוק אפשרות לעבודה עם צינורות גמישיםולבדוק אפשרות לעבודה עם צינורות גמישים

. לאור ניסיוננו רב השנים בתחום מערכות. לאור ניסיוננו רב השנים בתחום מערכות
הלחץ אנו ממליצים להימנע ככל הניתןהלחץ אנו ממליצים להימנע ככל הניתן

משימוש בצינורות טפלון ללחץ גבוה עםמשימוש בצינורות טפלון ללחץ גבוה עם
רשתות חיזוק השימוש בצינורות אילו בגזיםרשתות חיזוק השימוש בצינורות אילו בגזים
אקטיביים כגון חומצות , חמצן או תערובותאקטיביים כגון חומצות , חמצן או תערובות
חמצן למיניהם , גזים דליקים , גזים נפיציםחמצן למיניהם , גזים דליקים , גזים נפיצים

מסוכן !!! ואינו בטוח למשתמש , ניתןמסוכן !!! ואינו בטוח למשתמש , ניתן
להשתמש בצינורות אילו להעברת גזיםלהשתמש בצינורות אילו להעברת גזים
אינרטיים כגון – חנקן וארגון ובספיקותאינרטיים כגון – חנקן וארגון ובספיקות

נמוכות בלבד !נמוכות בלבד !
השימוש בצינורות קשיחים למרות חוסרהשימוש בצינורות קשיחים למרות חוסר

הנוחות בתפעולם עדיף ובטיחותי עשרותהנוחות בתפעולם עדיף ובטיחותי עשרות
מונים מצינורות גמישים .מונים מצינורות גמישים .
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page 1 / 2page 1 / 2



 540-CLE 540 צינור לחיבור גליל-CLE צינור לחיבור גליל
•    מבנה מסיבי .•    מבנה מסיבי .

•    התקנה קלה חיבורי הברגה או בלון לפי•    התקנה קלה חיבורי הברגה או בלון לפי
בחירה .בחירה .

•    חומרי מבנה איכותיים .•    חומרי מבנה איכותיים .
) PSI3,000  התאמה ללחץ כניסה של    •) PSI3,000  התאמה ללחץ כניסה של    •

210 אטמ210 אטמ
מאפיינים מאפיינים 

ספירלת גז מורכבת מחיבור בלון על פיספירלת גז מורכבת מחיבור בלון על פי
התקנים המקובלים בארץ , מסנן חלקיקיםהתקנים המקובלים בארץ , מסנן חלקיקים
אינטגרלי בתוך חיבור הגליל ( זמין במספראינטגרלי בתוך חיבור הגליל ( זמין במספר

חיבורי בלון בדגמי פליז בלבד ) , ידית אחיזהחיבורי בלון בדגמי פליז בלבד ) , ידית אחיזה
למניעת פיתול הספירלה עם חיזוק אוםלמניעת פיתול הספירלה עם חיזוק אום

החיבור , שסתום אל חוזר ( למרות סימונוהחיבור , שסתום אל חוזר ( למרות סימונו
כאופציה רכיב זה מומלץ ביותר להגברתכאופציה רכיב זה מומלץ ביותר להגברת

בטיחות המשתמש ) , חיבור צינור לשסתוםבטיחות המשתמש ) , חיבור צינור לשסתום
אל חוזר על ידי הברגה , חיבור מסוג סווגאל חוזר על ידי הברגה , חיבור מסוג סווג

חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119 חלוצי התעשיה 15 ת.ד. 10573, מפרץ חיפה, מיקוד 26119   קלינטיקה   קלינטיקה 
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