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Parker matalapaineliittimet
Juomavedelle ja juomille käytettävin nesteiden ja kaasujen (fluidien) 
käsittelyratkaisujen toimittaja.
Yli 60 vuoden ajan olemme suunnitelleet, valmistaneet ja kustomoineet 
turvallisia ja luotettavia pikakytkentäratkaisuja kaikkialle maailmaan.

Katso tekniset tiedot meidän verkossa olevasta luettelostamme: 
www.parker.com/LPCE

Muita saatavissa olevia ratkaisuja:

Puristusliittimet

100-prosenttinen polymeeri Polymeeri metallipohjalla
LF 3600 

Niklattu messinki
LF 3800

Ruostumaton teräs 

Elintarvikesertifioinnit

LIQUIfit®-takaiskuventtiili

LIQUIFIT® -Push-In-liittimet

Vesi, höyry, kahvi, mehu, liuottimet, kaasut

• Täysi virtaus parantaa tehoa.
• Kemikaaleja ja kuumuutta kestävä polymeeri.
• Ei sisällä hormonitoimintaa häiritseviä

kemikaaleja, joten suojaa kuluttajien terveyttä.
• Koska turvakiinnikettä ei tarvita, tuottavuus on

luokkansa paras.
• Koska pumppausilmiötä ei esiinny, järjestelmä

kestää paremmin lukuisia painesyklejä.

Räätälöity putkiratkaisu

Vesi, höyry, kahvi, mehu, liuottimet, kaasut

• Tekniset materiaalit (FEP, PFA) kestävät korkeita
lämpötiloja ja aggressiivisia kemikaaleja.

• Joustavat putket (PE, PU eetteri) helpottavat
asennusta ja säästävät tilaa.

Carstick®-kasetit

Vesi, höyry, kahvi, mehu, liuottimet, kaasut

• Integroitu O-rengas takaa luokkansa parhaan
tuottavuuden.

• Kompaktin kokonsa ansiosta säästävät tilaa.
• Taloudellinen vaihtoehto kierreliittimille.

Metalliset Push-In-liittimet

Vesi, höyry, kahvi, mehu, liuottimet, kaasut

• Lujat komponentit kestävät iskuja ja korkeita
lämpötiloja.

• Täysi virtaus parantaa tehoa.

Keskeiset sovellukset 
juomavedelle ja juomille

   TUNNUSLUKUJA

• Tuotanto Euroopassa: Saksa, 
Ranska, Espanja

• 70 milj. valmista tuotetta vuodessa
• SERTIFIOINNIT: IATF 16949, 

ISO 9001 ja ISO 14001

   YRITYKSEN OMAT FASILITEETIT

• Tutkimus-, kehitys- ja testauslaboratorio
• Ruiskuvalu
• Koneistus
• Automaattinen kokoonpano
• Tuotteet testataan 100-prosenttisesti

http://divapps.parker.com/divapps/lpce/catalogues/Legris-Rectus-EN/
https://www.parker.com/lpce
https://ph.parker.com/us/en/liquifit-fittings
https://ph.parker.com/us/17604/en/liquifit-push-in-fittings-with-metal-adaptors
https://ph.parker.com/us/17604/en/lf-3600-chemical-nickel-plated-brass-push-in-fittings
https://ph.parker.com/us/17604/en/polymer-cartridges-lf-3000-and-liquifit-carstick-quick-fitting
https://ph.parker.com/us/17604/en/lf-3800-lf-3900-303-316l-stainless-steel-push-in-fittings-for-aggressive-environments
https://ph.parker.com/us/17604/en/plastic-tubing-lce
https://ph.parker.com/us/17604/en/compression-fittings-lce
https://ph.parker.com/us/17604/en/liquifit-polymer-non-return-valves


Ota yhteyttä
Jos tarvitset teknistä tukea, ota 
epäröimättä yhteyttä 
sähköpostitse, osoite on 
webcontact@parker.com

• Koska teidän sovelluksenne on
ainutlaatuinen, osaamme auttaa
löytämään oikean ratkaisun.

• Yhdessä voimme suunnitella
teidän integroidun ja räätälöidyn
piirinne.

• Osaamme tuoda mukaan lisää
arvoa, jos tulemme mukaan jo
projektinne varhaisessa vaiheessa.

▼ Transair-putkistot

▼ Rectus-pikaliittimet

▼ Legris-liittimet ja -putket

Parker matalapaineliittimet
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