Премиум серия редуцир-вентили

„Предизвикахме нашите квалифицирани инженери да разработят наследник на нашия най -продаван
продукт Dincontrol, който се представя на пазара вече 18 години и се превърна в лидер сред
регулаторите по отношение на точността, безопасността и надеждността. Нап равихме няколко
модификации, за да гарантираме запазването на фокуса върху тези три основни характеристики.
От отзивите на клиентите видяхме, че най-слабата част от регулатора са манометрите. Сега
добавяме устойчивост към характеристиките на GCE ProControl®, като защитаваме манометрите,
за да сведем до минимум риска от срив и прекъсване на производството на потребителите.
Инвестицията на защита на манометрите се изплаща за много кратко време. “
Екипът на GCE
ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗДРЪЖЛИВ
Механичните повреди са най-честата и най-скъпата причина за повреда на регулатора. Обикновено това се случва по
време на транспортиране , по време на смяна на бутилките или при преместване на тежки части и конструкции с
крановете в зоните за заваряване. Подобрената, здрава защитна капачка на манометрите минимизира
производствените прекъсвания, обслужването и разходите за подмяна на счупени манометри.
ВИСОКА БЕЗОПАСНОСТ
При създаването на GCE ProControl® са взети под внимание всички специфики от използването на кислород и горими
газове, както и рискове свързани с високо налягане. Редуцир - вентилът е преминал не само всички тестове свързани с
ISO 2503, но безопасността на продукта е доказана от продължителни полеви тестове с избрани потребители с
различна сфера на дейност.
ТОЧНА НАСТРОЙКА
Точността на настройка на газа и дебита са основните параметри, които се изискват от редуцир - вентила. Но
потребителите на GCE ProControl® не трябва да се тревожат за това. Те просто използват газа при работата си.
ЕРГОНОМИЧЕН
ДИЗАЙН
9 от 10 потребителя потвърдиха, че харесват работата си с GCE ProControl®. Монтиран на бутилковия вентил,
положението на въртоците е такова, че улеснява работата. Спирателният вентил отдясно позволява изключване на
газовия поток без намаляване на налягането в редуцир - вентила. Това увеличава живота на частите и спестява
разходи с прекъсвания в експлоатацията и свързаните с тях услуги. Манометрите с три скали и контрастен показалец
позволяват да се отчете зададената стойност и при трудни условия. Инструкцията за употреба може да бъде сканирана
от QR кода, намиращ се на етикета на продукта през целия му жизнен цикъл.
РАЗНООБРАЗИЕ
GCE ProControl® е подходящ за потребителите на технически газове, защото е наличен в специфични варианти за
всички пазари, налягане и газове. GCE ProControl® е адаптивен към всяка ситуация.

Манометрите са прецизни измервателни уреди. Те са
най-чувствителните компоненти на регулатора, изложени
изцяло на индустриалната среда. Здравата гумена капачка
осигурява оптимална защита срещу потенциално груба
работа. Консумацията на резервни манометри е три пъти
по-ниска на пазарите, където използването на
манометрични защити е често срещан навик в сравнение с
пазарите с незащитени регулатори. Спестяванията са още
по-значителни, ако клиентът смени регулатора напълно.
Увеличен експлоатационен живот и безопасност при
работа
Намалено спиране на експлоатацията и повредени
манометри
Точно измерване на
налягането на газа. Лесно
отчитане на параметрите с
три индикаторната скала и
контрастен показалец.

Задната капачка
затваря гумената
предпазна капачка,
за да елиминира
прах и други
нечистотии.

Онлайн инструкция за
употреба директно върху
тялото на редуцира,
остава на разположение за
целия живот на регулатора.

Изпускателен
вентил за
временно
прекъсване на
работа.

Стабилно налягане на изхода и
оптимална производителност на
потока на газ. Технология на
капсулиран регулиращ клапан.

Прецизна
настройка
на
параметрите с оптимизиран
механизъм за регулиране на
налягането.
Защита срещу влажност
при най-тежки условия.

Ергономичен върток за по-лесно боравене.

