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Inovativní řešení

Aerodynamicky 
navržený
ventil podporuje zvýšený
proud vzduchu Ergonomický design

Rotace těla,mnohem jednodušší montáž

První na světě splňují 
standard ISO 4414
Splňuje ATEX Standard 2. 
Bezpečnost při nebezpečí 
výbuchu

Bez poškrábání: Kompozitní
tělo chrání povrchy
před poškozením.

Tlačítkový systém:
Snadná obsluha jednou rukou,

Žádná pružina,
žádný pokles tlaku,
snadné připojení
Non statické tělo. odstraňuje 
problémy
v důsledku statické elektřiny



Špatná spojka: plochý ventil

Plochý 
ventil

Spojovací těleso.

Těsnění, snadno poškrábe zástrčku

Přívod 
vzduchu

Snížený průtok = pokles tlaku

Plochý ventil bude generovat
turbulence, které zpomalí
tok a pokles provozního tlaku.
Výsledkem bude ztráta
produktivity nástroje nebo stroje



Snadné připojení

Žádná pružina, pro snadnější připojení.
Jednodušší a rychlejší připojení nástroje,bez vynaložení úsilí



Bez poškrábání

Tělo je vyrobeno z kompozitního materiálu
na bázi skleněných vláken.
Vynikající odolnost,
nepoškrábe okolní povrchy.

.



Žádný únik vzduchu

Nejčastější únik při připojení

Při tlaku 7 barů u 1 spojky netěsnost představuje
ztrátu 1 m3 / h
Cena za 1 m3 / h  je 0,19 Kč

Za 1 hodinu = 0,19 Kč
Za 8 hodin = 1,52 Kč
Za 24 hodin = 4,56 Kč
1 týden = 31,92 Kč
Za 1 rok = 1683 Kč !

Kolik netěsnících spojek máme v jednom provozu?



Cena versus náklady

Aerodynamický ventil / velký průtok

O kroužek / dokonale nepropustný

Plochý ventil / turbulence = tlaková ztráta

Úniky může stát až 1693 Kč  ročně Žádné úniky / dodatečné náklady 0 Kč

Ploché těsnění / škrábance = úniky = energetické ztráty

Perfektní zástrčka vedení Žádné vedení / vibrace = zničení spojka

Kompozitní těleso /  proti poškrábáníkovové tělo / Škrábance = náklady na opravy

Antistatická / Perfektní 
dokončovací práce

Antistaticita / prach = náklady na obnovení

Neobsahuje silikon / Perfektní dokončovací práceSilicon-tuky / prach = cena obnovení

Někdo mluví o
pořizovací ceně

PREVOST mluví o nákladech na používání



Průtok rychlospojky

Příklad:profil ISO B
k dispozici jsou 3 verze

6 mm velikost
ISI 06 : 833 l/min

8 mm velikost
ISI 08 : 2028 l/min

11 mm velikost
ISI 11 : 3686 l/min



Garance

Datum výroby je vyryto
na každé spojce (týden a rok)

3 letá záruka !

Záruka-žádné úniky

Každý výrobek PREVOST se před balením dvakrát testuje pod tlakem-zapojení a rozpojení 



Kde nás najdete?

Adresa: Průmyslová 509, 763 17 Lukov Zlína
www.kompres.cz, www.prodej-kompresoru.cz


