
Safeunit Ultima

Uusi tiivisteveden säätö- ja valvontajärjestelmä



Safematic Safeunit Ultima

Safeunit Ultima on suunniteltu säätämään

tiivisteveden virtausta ja painetta. Säätömahdollisuus

lisää pumppujen ja prosessiteollisuuden laitteiden

tiivistämisratkaisujen luotettavuutta ja vähentää

samalla tiivisteveden kulutusta jopa 80 prosenttia.

Järjestelmä on suunniteltu käyttöolosuhteisiin, joissa

se joutuu alttiiksi korkealle lämpötilalle ja paineelle

sekä kemialliselle kulutukselle. Kestävyytensä

ansiosta Safeunit Ultima sopii erityisen hyvin paperi-,

sellu- ja kemianteollisuuden vaativiin sovelluksiin

sekä moniin kaivosteollisuuden ja muiden

teollisuuden alojen käyttökohteisiin. 

Safeunit Ultima on helppo asentaa. Se ei ainoastaan

säädä ja valvo tiivisteveden virtausta ja painetta, vaan

myös vähentää tiivisteveden kulutusta selvästi.

Tuloksena on entistä parempi tiivisteen luotettavuus,

lisääntynyt prosessilaitteiden toimintavarmuus sekä

vähemmän seisokkeja ja huoltokustannuksia.

Laajennettu käyttöalue

optimaaliseen tiivistämiseen

vaativissa olosuhteissa

SUP punostiivisteille ja

Flush-huuhdelluille tiivisteille

SUQ Quench-huuhdelluille

tiivisteille

SUD kaksitoimisille

mekaanisille tiivisteille

Safeunit Ultima -tuoteperhe

sisältää vaihtoehdot kaikkiin

tiivisteveden valvontatarpeisiin:
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Safematic Safeunit Ultima

Kompakti tiivisteveden

valvontayksikkö vaativiin

kohteisiin:
• edistyksellinen rakenne vähentää tiivisteveden 

painehäviötä

• patentoitu puhdistuspainike, joka puhdistaa 

näytön ja huuhtelee takaiskuventtiilin käytön 

aikana

Uudet käyttöaluearvot:
• Maksimilämpötila +100 °C (212 °F)

• Maksimipaine 60 bar (870 psi)

Painemittari, jossa on muistiosoitin

Virtauksen muistiosoitin

Virtauksen osoitin

Puhdistuspainike

Virtauksen

alarajahälytin (optio)

Virtauksensäätöventtiili
Paineensäätöventtiili
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• entistä parempi tarkkuus

• erinomainen kemiallinen ja korroosion kestävyys

• käytössä hyväksi havaittu venttiilirakenne, joka 

lisää tiivisteiden käytettävyyttä

• myös korkeat käyttölämpötilat – jopa 100oC

• kestää jopa 60 bar:n paineen

Uusi edistyksellinen muotoilu ruostumattomasta teräksestä.



Mekaaninen tiivistejärjestelmä ja
Safeunit Ultima

Safeunit Ultima tilauslomake
Safeunit Ultima -järjestelmän tyyppi:
• Type SUP
• Type SUQ
• Type SUD

Virtaus:
• 3 l / min (0,75 GPM)
• 8 l / min (2 GPM)
• 15 l / min (4 GPM)

Painealue:
• 10 bar (140 psi)
• 25 bar (360 psi)
• 60 bar (870 psi)

Täydellinen letkuasennelma:
• Kyllä

Tiivisteliitännät
• NPT • 1/8 • 1/4 • 3/8
• R • 1/2 • Muu

Dokumentaatio:
• Suomi • Ruotsi
• Englanti • Muu
• Saksa
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• DC-1 (10-36 VDC)

If the products featured will be used in a potentially dangerous and/or hazardous process, your John Crane representative should be consulted prior to
their selection and use. In the interest of continuous development, John Crane Companies reserve the right to alter designs and specifications without
prior notice. ISO 9001, ISO 14001, ISO/TS 16949 Certified. Details available on request.
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For your nearest John Crane facility, please contact one of the locations below.

Europe
Slough, UK

Tel: +44-1753-224000
Fax: +44-1753-224224

John Crane Safematic Oy
Muurame, Finland

Tel: +358-10-8525-611
Fax: +358-10-8525-600

North America
Morton Grove

Tel: +1-847-967-2400
Fax: +1-847-967-3915

Latin America
São Paulo, Brazil

Tel: +55-11-3371-2500
Fax: +55-11-3371-2599

Middle East & Africa
Dubai, United Arab Emirates

Tel: +971-488-39510
Fax: +971-488-37766

Asia Pacific
Singapore

Tel: +65-6512-5200
Fax: +65-6512-5233


