
ZEDcon je standardní řada adaptérů pro připojení zařízení řady  
ZED s testovanou součástí. Ergonomické adaptéry jsou vyvíjeny  
a vyráběny společností ZELTWANGER. Kromě standardních  
adaptérů lze tedy realizovat i speciální řešení a to ve velmi krátké 
době a s ohledem na optimalizaci nákladů.

Výhody:

+  Komplexní poskytovatel systému  

pro měření těsnosti

+  Technické poradenství / proveditelnost,  

adaptace + testovací přístroj, uvedení  

do provozu, servis

+ Vlastní vývoj a výroba

+ Technické řešení a poradenství

Příslušenství:

· Testovací stůl na adaptéry 

· Adaptace dle požadavku zákazníka

Příklady použití E-Mobilita:

· Baterie: Kryt baterie, chladící okruh baterie, prvky vyrovnávající tlak,  

elektrické přívody a konektrory, …

· E-zařízení: Invertor, sušička, popř. olejová vana, elektrické přípojky  

a konektory
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Příklad ručního upínače s vybranými těsnícími prvky dle 
specifikace zákazníka

Individuální těsnící prvky Individuální těsnící prvkyStandardní sestava

Radiálně
těsnící  
zevnitř

Manuální  
ruční páka /
ruční upínač

Axiálně
těsnící z  
čelní strany

Popis produktu:

Manuální ovládání

Jednoduchá manipulace

Robustní hliníkový kryt

Nápadný vzhled pro jednoduchou identifikaci u zkušebního vzorku

Ergonomický design

Snadná výměna těsnění

Standardní sestavení a adaptace specifické pro danou aplikaci

Dlouhá životnost

Krátká doba dodání

Možnosti uvedení do provozu:

Manuálně (ruční páka / upínací páka)

Možnost zautomatizování

Typ připojení:

+ Tvar dle použití – těsnící z venku / zevnitř
+ Radiálně těsnící z venku / zevnitř
+ Axiálně těsnící z čelní strany

Použití:

+ Měření
+ Uzavírání
+ Plnění

Kompatibilní s kompletní řadou
ZED zařízení
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