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الوصالت سريعة التوصيل

الميزات
قابلية العمل بنسبة %100 مع العالمات التجارية الرئيسية	 
بنية من النحاس األحمر والفوالذ المقاوم للصدأ	 
قفل حراري شديد التحمل وأغطية غير قافلة	 
 	Acme تثبيت جناحي اختياري ووصلة مفتاح
مقبض من الفوالذ المقاوم للصدأ على مفاتيح 1 بوصة )25 مم( و¼1 بوصة )32 مم(	 
أغطية مزودة بنوابض من الفوالذ المقاوم للصدأ لإلغالق التام وحماية مكونات منع التسرب للمحبس	 
فترة الضمان: 5 سنوات	 

الوصالت سريعة التوصيل

الوصلة سريعة التوصيل HQ - منشئ المواصفات: اطلب 1  +  2  +  3 

الخيارات اإلضافية3خيارات األغطية2الموديل1

)فارغ( = بال خياراتRC = غطاء مطاطي أصفرHQ-3 = مدخل مقاس ¾ بوصة، هيكل مكون من قطعة واحدة، فتحتان

LRC = غطاء قفل مطاطي أصفرHQ-5 = مدخل 1 بوصة )25 مم(، هيكل مكون من قطعة واحدة، فتحة واحدة
)HQ-3 غير متوفر لهيكل(

AW = مفتاح Acme مع أجنحة مضادة للدوران
)HQ-44 متوفر فقط لهيكل(

BSP = سنون HQ-33DBSP = مدخل ¾ بوصة، هيكل مكون من قطعتين، فتحتان
)HQ-5 متوفر فقط لهيكل(

HQ-44 = مدخل 1 بوصة )25 مم(، هيكل مكون من قطعتين، فتحة واحدة 
Acme أو وصلة)LRC غطاء قفل أرجواني )غطاء تعريفي للمياه المعالجة؛ متوفر فقط لطرازات = R

 أمثلة:  
 HQ-3-RC = محبس HQ-3 مع غطاء مطاطي

 HQ-44-LRC = محبس HQ-44 مع غطاء مطاطي قافل
 HQ-44-LRC-R = محبس HQ-44 مع غطاء مطاطي قافل وغطاء قفل أرجواني

 HQ-44-LRC-AW-R = محبس HQ مع غطاء أرجواني قافل، مقبس مفتاح Acme، أجنحة مقاومة للدوران وغطاء قفل أرجواني
BSP مع غطاء قفل مطاطي وسنون HQ-5 محبس = HQ-5-LRC-BSP

تعزز بنية الوصالت سريعة التوصيل المكونة من نحاس أحمر مقوي وفوالذ مقاوم للصدأ من نجاح أي مشروع. 

خيار للمياه المعالجة
تشتمل جميع طرازات القفل على أغطية 
أرجوانية اختيارية للمواقع التي تستخدم 

المياه المعالجة.

المياه المعالجةقافلغير قافل HQ-5-RCHK-33 HQ-3-RCHQ-33-DLRC-RHQ-44-LRCHK-44

HQ-44-RC-AWHK-44Aالمفتاح
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فقدان ضغط HQ بوحدات البار

 التدفق
م3/ساعة

HQ-3HQ-33HQ-44HQ-5

10.060.07
2.31.120.14
3.40.280.300.15
4.50.500.520.300.07
6.80.790.21
9.10.43
11.40.63
13.60.90
15.91.37

فقدان ضغط HQ بوحدات كيلوباسكال

 التدفق
لتر/دقيقة

HQ-3HQ-33HQ-44HQ-5

18.95.56.9
37.912.413.8
56.828.329.615.2
75.749.652.430.36.9
113.679.320.7
151.443.4
189.363.4
227.189.6
265.0136.5

جداول الوصالت سريعة التوصيل والمفاتيح والوصالت الدوارة للخراطيم

الوصالت الدوارةالمفتاحقافلاللون*الهيكلالفتحاتسنون المداخلالموديل

HQ-3-RCالأصفرقطعة وحدة2¾ بوصةHK-33HS-0

HQ-33-DRCالأصفرقطعتان2¾ بوصةHK-33HS-0

HQ-33-DLRCنعمأصفرقطعتان2¾ بوصةHK-33HS-0

HQ-44-RC)بوصة )25 مم NPT 11الأصفرقطعتانHK-44HS-2 أو HS-1

HQ-44-LRC)بوصة )25 مم NPT 11نعمأصفرقطعتانHK-44HS-2 أو HS-1

HQ-44-RC-AW)بوصة )25 مم NPT 1Acme**الأصفرجناحية من قطعتينHK-44AHS-2 أو HS-1

HQ-44-LRC-AW)بوصة )25 مم NPT 1Acme**نعمأصفرجناحية من قطعتينHK-44AHS-2 أو HS-1

HQ-5-RC)بوصة )25 مم NPT 11الأصفرقطعة وحدةHK-55HS-2 أو HS-1

HQ-5-LRC)بوصة )25 مم NPT 11نعمأصفرقطعة وحدةHK-55HS-2 أو HS-1

HQ-5-RC-BSPBSP )نعمأصفرقطعة وحدة11 بوصة )25 ممHK-55HS-2 أو HS-1

HQ-5-LRC-BSPBSP )نعمأصفرقطعة وحدة11 بوصة )25 ممHK-55HS-2 أو HS-1

مالحظات:
* تتوفر كل طرازات أغطية القفل بأغطية أرجوانية لتطبيقات المياه المعالجة 

** أجنحة تثبيت مقاومة للدوران

HK مفاتيح

الوصلة الدوارة المتوافقةمحبس متوافقطراز المفتاح

HK-33HQ-33 ،HQ-3HS-0 = محبس ¾ بوصة، مدخل مفتاح ¾ بوصة

HK-44HQ-44HS-2-B ،HS-1-B ،HS-2 ،HS-1 = محبس 1 بوصة )25 مم(، مدخل مفتاح 1 بوصة )25 مم(

Acme محبس 1 بوصة )25 مم(، مدخل مفتاح = HK-44AHQ-44-AWHS-2-B ،HS-1-B ،HS-2 ،HS-1

HK-55HQ-5HS-2-B ،HS-1-B ،HS-2 ،HS-1 = محبس 1 بوصة )25 مم(، مدخل مفتاح ¼ بوصة )32 مم(

HS الوصالت الدوارة للخراطيم

المفتاح المتوافقالوصلة الدوارة للخرطوم

HS-0HK-33 = مدخل ¾ بوصة، مخرج خرطوم ¾ بوصة

HS-1HK-55 ،HK-44A ،HK-44 = مدخل 1 بوصة )25 مم(، مخرج خرطوم ¾ بوصة

HS-2HK-55 ،HK-44A ،HK-44 = مدخل 1 بوصة )25 مم(، مخرج خرطوم 1 بوصة )25 مم(

HS-1-BHK-55 ،HK-44A ،HK-44 = مدخل 1 بوصة )25 مم(، مخرج BSP ¾ بوصة )20 مم(

HS-2-BHK-55 ،HK-44A ،HK-44 = مدخل 1 بوصة )25 مم(، مخرج BSP 1 بوصة )25 مم(

HS-0HS-1

HS-1-B

HS-2

HS-2-B
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