
DRY LINK
ZŁĄCZA SUCHOODCINAJĄCE

BEZ KAPANIA I BEZ ROZLEWANIA

Dry Link jest złączem suchoodcinającym o najwyższej jakości. Jest to najlepsze złącze 
zaprojektowane do aplikacji krytycznych gdzie należy unikać jakichkolwiek wycieków. 
Opatentowana konstrukcja zaworu charakteryzuje się niezwykłą lekkością, niskimi kosztami 
utrzymania, ponad to odpowiedni mechanizm zabezpieczający uniemożliwia przypadkowe 
otwarcie złącza.

Złącze charakteryzuje się niskim spadkiem ciśnienia , jest idealne do przesyłu medium gdzie 
bardzo ważnym aspektem jest zapobieganie wyciekom.
    
Złącze suchoodcinające Dry Link jest dostępne w wersji materiałowej AISI 316, Alloy 20 oraz 
Hastelloy C.

LEPSZY PRZEPŁYW
• gładki przelot
• prosta konfiguracja
• niski spadek ciśnienia
• idealne dla mediów o dużej lepkości

MAŁE I LEKKIE
• lekka i kompaktowa budowa
• łatwe w obsłudze
• sprawdza się w ciasnych przestrzeniach

ZALETY ZŁĄCZY DRY LINK
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BEZ ROZLEWANIA
• bezpieczne odcięcie przepływu
• możliwość zatrzymania przepływu 
  przed rozłączeniem gniazda z wtykiem
• odpowiedni mechanizm zabezpieczający 
  uniemożliwia przypadkowe otwarcie złącza 
• pomaga spełniać normy epa

BEZ KAPANIA
• chroni środowisko i pracowników
• minimalne ryzyko kontaktu z medium
• eliminacja kosztów czyszczenia

IDENTYFIKOWALNOŚĆ
• wszystkie złącza są indywidualnie  

numerowane   w celu zapewnienia 
identyfikowalności

Materiał / Średnica nominalna

Uszczelnienie:

Przyłącza:

Ciśn. robocze:

Podciśnienie: Do 711 mm Hg

Temp. pracy: Od -29oC do +110oC (Viton, EPDM)
Od -7oC do +110oC (PTFE, Chemraz)

PTFE, Viton, EPDM, Chemraz

Gwint wewnętrzny BSPP lub NPT.
Dostępne wersje z przyłączami kołnierzowymi
ASA 150, do wspawania oraz Triclover

14,3 bar - dla złączy DN25, DN40
10,3 bar - dla złączy DN50
  8,3 bar - dla złączy DN80

Stal AISI 316 (standard) - DN25, DN40, DN50, DN80
Hastelloy C (opcja) - DN40
Alloy 20 (opcja) - DN50, DN80



Złącze Dry Link może być stosowane jako wysoce 
hermetyczny (High-Containment) zawór motylkowy 
zapewniający bezpieczny obieg toksycznych proszków 
w procesach farmaceutycznych, biotechnologicznych, 
kosmetycznych i spożywczych. 

www.tubes-international.com

Złącza w wersji Hastelloy - C 
Stopy Hastelloy C są uważane przez przemysł chemiczny za materiały o najwyższej odporności na 
korozję. Hastelloy C ma znakomita odporność na korozję wżerową, korozje szczelinową oraz 
naprężeniową. Hastelloy C ma znakomitą odporność na szereg procesów w środowisku chemicznym, 
zawierających silne utleniacze takie jak chlorki żelaza i miedzi, chlor, gorące zanieczyszczone roztwory 
(organiczne i nieorganiczne), kwasy mrówkowe i octowe, bezwodnik octowy, oraz wodę morską i 
roztwory solanki. 

Standardowe złącze suchoodcinające Dry Link składa się z 
gniazda które może być zamontowane na wężu oraz wtyku który 
może być zamontowany na zbiorniku, kolektorze, rurze, lub 
innym elemencie instalacji. Złącze Dry Link dostępne jest w kilku 
rozmiarach z różnymi typami przyłączy i różnymi materiałami 
uszczelnień. 

Złącze higieniczne Dry Link jest jedynym prawdziwym 
złączem higienicznym, wolnym od wycieków ze względu 
na prostą konstrukcję motylkową (dyski). 
Łatwy drenaż i czyszczenie za pomocą pary lub innych 
metod takich jak CIP, SIP.  Złącza higieniczne jako standard 
są używane w przemyśle farmaceutycznym, 
biotechnologicznym, półprzewodnikowym, spożywczym  
i kosmetycznym gdzie wymagana jest najwyższa 
czystość.

ZŁĄCZE STANDARDOWE
Dla przemysłu chemicznego

ZŁĄCZE HIGIENICZNE
Dla przemysłu farmaceutycznego oraz spożywczego

ZŁĄCZE DRY LINK – hermetyczny dzielony zawór motylkowy do proszków 
       (High- Containment Split-Butter�y Valve)
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