
Łączniki:

Budowa złączki LET-LOK®

Podstawowe zalety łączników LET-LOK®

Łączniki typu LET-LOK®

Do rur o szerokim zakresie rozmiarów średnicy od 2 mm do 50 mm oraz 1/16” do 2”
Maksymalne ciśnienie robocze: do 820 bar
Temperatura pracy: do +648°C
Zachowanie wysokiej szczelności połączenia nawet przy wielokrotnym montażu i demontażu
Długa żywotność, możliwość montażu i demontażu połączenia nawet do 20 razy
Bardzo wysoka szczelność w warunkach wysokich ciśnień, temperatur, podciśnienia, wibracji oraz skoków ciśnień
Dostępne w wielu wersjach materiałowych: ze stali kwasoodpornej AISI 316, mosiądzu, stopów Monel 400, Hastelloy C-276, Super Duplex, 
6Mo oraz ze stali węglowej na zapytanie
Pierścień tylny, w celu jego utwardzenia, jest dodatkowo nawęglany niskotemperaturowo. Dzięki takiej obróbce wzrasta jego twardość
przy jednoczesnym zachowaniu właściwości antykorozyjnych
Gwinty zewnętrzne łączników LET-LOK® wykonywane są metodą walcowania, co zwiększa ich wytrzymałość zmęczeniową i odporność
na zużycie cierne
Wszystkie korpusy, pierścienie oraz nakrętki wykonywane są z prętów oraz odkuwek
Każdy element złączki jest oznakowany m.in. numerem wytopu, co znacznie ułatwia identy�kację oraz ustalenie partii materiałowej,
z której wykonane są elementy

Łączniki typu LET-LOK® do rur są przeznaczone głównie do pracy w warunkach 
wysokiego ciśnienia, próżni, wibracji, wysokich temperatur oraz tam, gdzie wymagana 
jest wysoka szczelność połączenia.

Wykonywane są jako złączki (do połączenia kilku rur) i przyłączki (do przyłączenia rury
do armatury) z gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym.

Pierścień przedni

Pierścień tylni

Korpus

Nakrętka Rura

Łą
cz

nik
i

Za
wo

ry
 i �

ltr
y

Zb
loc

za
 za

wo
ro

we
M

an
om

et
ry

Cy
lin

dr
y, 

ru
ry

Sz
yb

ko
złą

cz
a

Sz
afk

i o
ch

ro
nn

e



Łączniki z gwintami NPT od 1/16” do 2” oraz z redukcjami z gwintu NPT
na BSP lub BSPT
Materiały: stal nierdzewna AISI 316, mosiądz, Monel 400, Hastelloy 
C-276, Super Duplex oraz 6Mo
Ciśnienie robocze: do 759 bar, zależne od rozmiaru i temperatury

Łączniki gwintowe

Specjalny typ łączników przeznaczony do aplikacji wymagających wysokiej 
czystości, m.in. dla przemysłu półprzewodnikowego
Wszystkie złączki wykonane są ze stali AISI 316L oraz poddane obróbce 
elektropolerowania

Łączniki HTC

Łączniki wykonane ze stali AISI 316L, przeznaczone do spawania orbitalnego
Produkowane w rozmiarach calowych i metrycznych, w postaci łączników 
prostych, kolanek, trójników oraz z jednym końcem gwintowanym

Łączniki do spawania orbitalnego

Specjalny typ łączników przeznaczony do łączenia rur calowych
i metrycznych z wy�arowanymi końcówkami pod kątem 37°

Łączniki SAE 37° JIC

Łączniki LET-LOK® z kołnierzami wg norm EN, ANSI, JIS

Łączniki kołnierzowe

Wykonanie (z jednego elementu): stal AISI 316, Monel 400
oraz Hastelloy C-276
Wykonanie ze stali AISI 316, dostępne również jako łącznik spawany

Łączniki:
Łączniki inne Łączniki

Zawory i �ltry
Zblocza zaworowe
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Szybkozłącza
Szafki ochronne


