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Saniflex DryMate
Droppfria kopplingar i stål eller polypropen
Saniflex DryMate är en robust och droppfri koppling avsedd för hantering av aggressiva och
toxiska medier där minimalt spill är av miljö- och säkerhetsskäl krävs.
DryMate är tillverkad i syrafast stål, AISI 316L men finns även i polypropen för korrosiva medier.
De ”dubbla” kulorna i ventilen, där den ena är konkav och den andra konvex, tillåter maximalt flöde
utan strypningar. Först när låsbyglarna är stängda kan ventilen öppnas. Kopplingen kan bara tas
isär när båda ventilerna är stängda vilket minimerar risken för hanteringsolyckor.
Egenskaper









Minimalt produktspill
Enkel att använda
Kan inte kopplas isär när
ventilen är öppen
Fullt flöde – inga strypningar
Swivel på hondelen
Kemikalietålig
Robust
Minimerar behovet av avfallshantering och sanering

Tekniska data
Material:

Arbetstryck:
Dimension:

Hus – rostfritt stål 316L alt. glasfiberförstärkt svart polypropen
Ventilpackning – PTFE
Tätning – EPDM eller Viton (möjlighet även till Kalrez)
6,9 bar @ 21°C
5,2 bar @ 66°C
1” (25,4 mm), 1½” (38,1 mm) och 2” (50,8 mm)

Anslutningar: 1”, 1½” och 2” inv. BSP alt. NPT gänga
Benämning
DMA100-P*
DMD100-P*
DMA150-P*
DMD150-P*
DMA200-P*
DMD200-P*

Beskrivning
Adaptor hane
Koppling hona - swivel
Adaptor hane
Koppling hona - swivel
Adaptor hane
Koppling hona - swivel

Dimension
1”
1”
1½”
1½”
2”
2”

Anslutning
1” inv. gänga
1” inv. gänga
1½” inv. gänga
1½” inv. gänga
2” inv. gänga
2” inv. gänga

* Ange typ av gänga BSP eller NPT
Notera att DryMate i polypropen endast finns i 1½” och 2” dimension

Stort sortiment av slangar
Vi har ett stort sortiment av fluorpolymerslangar (PTFE och FEP)
som används i kombination med Saniflex DryMate droppfria
koppling.
Kontakta oss för en översiktsbroschyr
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Montering av Saniflex DryMate

1. För ihop kopplingshalvorna

3. Öppna ventilen

2. Fäll ner låsbyglarna

4. Färdig att använda

Saniflex DryMate tillverkad i polypropen
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