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Americká společnost Nor-Cal Products, Inc. se řadí již více jak padesát let k předním světovým výrobcům vakuové techniky. 
Vysokou prestiž si tato firma získala svou pověstnou kvalitou, vysokou užitnou hodnotou a bezkonkurenčním vzhledem svých 
výrobků vhodných zejména pro UHV (ultra high vacuum) aplikace.

V nabídce je široká škála přírub, adaptérů, kolen, rozboček 
a montážních prvků pro použití ve vakuové technice. Adaptéry 
jsou k dispozici pro přechod mezi jednotlivými normami, tak 
pro konkrétní aplikace.

› příruby k dispozici v normách NW/KF, ISO, CF a ASA

› všechny součásti vhodné pro Ultra High Vacuum (1x10-7 Pa)

› materiál součástí ocel 304, 316L, 321, hliníkové slitiny

K dispozici jsou korozivzdorné trubky různých průměrů 
a tlouštěk s několika povrchovými úpravami. Flexibilní vlnovce 
jsou vyráběny z oceli 321, která je vhodná pro tlumení vibrací. 
Vakuové hadice lze použít pro propojení nesouosých aplikací.

› standardní délka trubek 6 m, volitelné délky na přání

› hadice a vlnovce s přírubami NW/KF, ISO, CF a ASA

› hadice vlnovcové, opletené nebo z PVC

PŘÍRUBY, ADAPTÉRY, PŘECHODKY, KOLENA A MONTÁŽNÍ PRVKY

TRUBKY PRO SVAŘOVÁNÍ, VLNOVCE A FLEXIBILNÍ HADICE
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V nabídce firmy jsou šoupátkové, kulové, kyvadlové, klapkové 
škrtící a speciální uzavírací vakuové ventily. Tyto ventily 
splňují všechny požadavky i pro použití v těch nejnáročnějších 
aplikacích.

› manuální nebo pneumatické ovládání

› pracovní tlak až 1x10-7 Pa - vhodné pro UHV

› materiál ventilů ocel 304, vlnovce z oceli AM-350

Ventily N-série se vyznačující vysokou životností i při těch 
nejnáročnějších aplikacích. Jsou ovládány pneumaticky 
s možností volby doplnění o snímač polohy.

› montážní otvory pro snímače polohy stavu

› servisní interval > 3 000 000 cyklů

› opravné sady pro všechny nabízené velikosti ventilů

Patentovaný stavebnicový ventilový systém Genesis díky své
široké modularitě umožňuje tvorbu jedinečných konstrukčních
sestav. Ventily se systémem Genesis umožňují měkký start.

› manuální nebo pneumatické ovládání

› pracovní tlak až 1x10-7 Pa - vhodné pro UHV

› materiál ventilů ocel 304, vlnovce z oceli AM-350

VAKUOVÉ UZAVÍRACÍ VENTILY

UZAVÍRACÍ VENTILY N-SERIES

STAVEBNICOVÉ UZAVÍRACÍ VENTILY GENESIS
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Bezkonkurenční výkon produktů pro regulaci a měření 
výstupního tlaku nabízí škrtící ventily s již třetí generací 
patentovaného systému IntellisysTM. Měřicí přístroje Nor-Cal 
jsou zcela kompatibilní s produkty jiných výrobců.

› jemné polohování, rychlé řízení, bezúdržbovost

› propojení s měřicími přístroji (rozsah od 10 Pa až 100 kPa)

› volitelný panel s LCD displejem a dotykovou obrazovkou

Široké spektrum standardních a zakázkových asanátorů, 
odlučovačů, chladičů a filtrů. Většina asanátorů a odlučovačů 
má demontovatelné dvoudílné tělo.

› jedno a více fázové odlučovače

› odlučovače oleje

› chladiče

Termostaty, izolátory, vyhřívané obaly a přístroje pro 
měření teploty včetně kompletního řešení rozsáhlého 
příslušenství. Tyto produkty jsou vhodné pro zpracování těch 
nejnáročnějších aplikací.

› aktivní tepelné obaly

› topidla

› monitory teploty

ŘÍDICÍ VENTILY A MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

ASANÁTORY, ODLUČOVAČE, CHLADIČE A FILTRY

TERMICKÉ PRODUKTY
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Přední výrobce procesních vakuových komor si získal 
prestiž svých výrobků pověstnou kvalitou, vysokou užitnou 
hodnotou a bezkonkurenčním vzhledem. Dodávané procesní 
vakuové komory splňují všechny nároky i pro použití v UHV.

› možná výroba dle požadavků a specifikace zákazníka

› materiál komor ocel 304, 316L a hliníkové slitiny

› rozsáhlé příslušenství (okénka, průchodky, manipulátory)

PROCESNÍ VAKUOVÉ KOMORY
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