Q-Fitt Hygiënische
leidingcomponenten
Het leidingsysteem maakt een belangrijk deel uit van uw productieproces en krijgt de laatste tijd terecht meer aandacht. Als gevolg
van de toepassing, de corrosie eis en de voorgeschreven richtlijnen, is niet alles wat leverbaar is, toepasbaar in uw situatie.
Een goede specificatie is noodzakelijk om datgene wat men kiest ook daadwerkelijk geleverd te krijgen.
S.K.S. ontzorgt u met het Q-Fitt programma
In het enorme en diverse aanbod lasfittingen voor hygiënische leidingen dat wereldwijd te koop is, heeft S.K.S. voor u een selectie
gemaakt en voorzien van het merk Q-Fitt. Hiermee hebben wij het aanbod sterk gestroomlijnd. Als uw specialist in RVS leidingcomponenten zien wij het als onze plicht deze rol voor u te vervullen. Daarnaast zijn wij als voorraadhouder en toeleverancier voor de
procesindustrie, gebaat bij deze afslanking. Met de afslanking van de mogelijkheden zijn wij tot de volgende pakketsamenstelling
gekomen:
Buis

EN-10357 BC / EN-10217-7 W2Ab
maatvoering volgens : EN-10357 Series A, B en D. De Q-Fitt buis heeft een Ra waarde < 0,8µm (ook op de lasnaad), is gegloeid
en volbad gebeitst. Daarnaast wordt de buis standaard afgedopt geleverd.

Lasbochten

DIN 11852 BS (kort) en BL (lang), ISO 2851 (lang) en BS 4825-2 (lang)

T-stukken

DIN 11852 TS (lang) en TK (kort), ISO 2851 (lang) en BS 4825-2 (lang en kort)

Lasverlopen

DIN 11852 RK (con.) en RE (exc.), ISO 2851 (con./exc.) en BS 4825 (con./exc.)

Koppelingen

DIN 11853, DIN 11851 S.K.S. uitvoering, DIN 32676 en SMS 1145.

De Q-Fitt lasfittingen zijn niet alleen geproduceerd volgens de normen,
maar zijn ook gemarkeerd met de nodige informatie. Hierdoor is de
vereiste traceerbaarheid gegarandeerd en is er geen omslachtige en
kostbare certificaten procedure noodzakelijk. In combinatie met het
achterliggende systeem van S.K.S., voldoen we hiermee aan de
wetelijke eisen volgens EN/1935/2004.
Resumerend past de Q-fitt range op meerdere manieren in uw
toepassing:
• Waarborg van kwaliteit
• Risico afdekking m.b.t. wettelijke richtlijnen
• Garantie traceerbaarheid
• Altijd actuele specificatie naar uw toeleveranciers
• Passend en consequent leidingsysteem
• Eenvoudig controleerbaar bij ontvangst
Q-Fitt is verkrijgbaar in de maten uit de desbetreffende normen. De specifieke gegevens omtrent toleranties, radius en inbouwmaten zijn natuurlijk op verzoek verkrijgbaar. Eventuele wijzigingen in de norm zullen wij vanzelfsprekend ook doorvoeren in de Q-Fitt
specificatie. Hierdoor blijft het merk Q-Fitt altijd aan alle actuele richtlijnen voldoen.

