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הוראות התקנה / 
בחירת דרגת אטם ואטם

מפרטים

המלצות שירות/שימושיםסימוןחומר אטםטווח טמפ' עבודהדירוג

EP-30°F to + 230°F 
-34°C to + 110°CEPDM110°(, מגוון חומצות מדוללות, אוויר ללא שמן ושירותים כימיים אחרים. סימן ירוקC לשימוש במים קרים וחמים )עד

)אינו מומלץ לשירותי נפט(.

NT-20°F to + 180°F
-29°C to + 82°C65°+ (, שמן מינרלי וביוב מים סימן כתוםניטרילC לשימוש עם מגוון מוצרי נפט, פחמימנים, אוויר עם אדי שמן )עד 

)לא מומלץ לשירותי מים חמים(.

L-30°F to + 350°F
-34°C to + 177°C177°+  ושירותים כימיים בטמפרטורה גבוהה.אטם אדוםסיליקוןC לשימוש בחום יבש, אוויר ללא פחמימנים עד לטמפרטורה של

O+20°F to + 300°F
-7°C to + 149°C

אלסטומר-
פלואור 
)VITON(

 מומלץ לחומצות חמצון רבות, נפט, פחמימנים הלוגניים, חומרי סיכה, נוזלים הידרוליים, נוזלים אורגניים סימן כחול
ואוויר עם פחמימנים.

EP*-30°F to +230°F 
-34°C to +110°CEPDMאטמים משומנים מראש לשימוש במערכות ספרינקלרים. סימן סגול

לשימושים עבור אוויר, מים ונפט

דרגת אטם מומלצתשימושים

 110°C 34°-  עדC אוויר, ללא שמן, טמפרטורהEP

 82°C 18°-  עדC אוויר, אדי שמן, טמפרטורהNT

 +177°C 34°- עדC )אוויר )ללא אדי שמןL

66°C מים, טמפרטורה, עדEP/NT

110°C מים, טמפרטורה, עדEP

EP/NTמכרה חומצת מים

EPמים, מי ים

EP/NTמים, ביוב

לא מומלץמים, אדים

NT/Oבנזין )עם עופרת(

NT/Oנפט

הטבלה שלהלן מספקת עזרה )לא כערובה( 
בבחירת דרגת האטם האופציונלי לשירות המיועד. 
מגוון השימושים מופיעים באופן כללי בלבד. שים 
לב שישנם שירותים מסוימים שעבורם לא מומלץ 

להשתמש באטמים. 

כדי להאריך את חיי השירות של האטם המיועד 
לשירות מסוים, יש לקחת בחשבון את הגורמים 
שלהלן בעת בחירת דרגת האטם האופטימלית: 
טמפרטורת הנוזל, ריכוז הנוזל ומשך השירות. 

אלא אם כן צוין אחרת, כל ההמלצות לאטמים 
מבוססות על טמפרטורת סביבה רגילה.

במקרה של שירותים לא רגילים או לא מפורטים, 
נא צור קשר עם מודגל מתכת בע"מ לקבלת 

הערכה והמלצה.

סוגי אטמים
QUIKCOUP מציע מבחר סוגים של אטמים ולמגוון רחב של שימושים ושירותים. 

לכל סוג אטם שימוש מסוים. 
לחץ או תת-לחץ )ואקום( בקו משפר את אפקט האטימה.

דגם 71

QUIK-T לדגם 08, 88דגם 90

QUIKLET לדגם 99

סטנדרט

אטם שטוח 
אטם שטוח מומלץ בשירותי תת-לחץ ובמערכות 

ספרינקלרים יבשות. 
 

 ,DN200 עד DN32 זמין בטווח המידות  

.QUIKCOUP עם כל סוגי החיבורים
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הוראות התקנה / 
בחירת דרגת אטם ואטם

דירוג שימוש כימי
דירוג שימוש כימיאטם

אטםשימוש כימיאטם
דירוג שימוש כימידירוג

דירוג שימוש כימיאטם
אטם

EPנתרן סיליקטEPניקל חנקתיEPחומצה פלורובוריתEPליקרי סידןEPחומצה אצטית 50%

EPחומצה פלואורוסיליתNTליקרי סוכר קניםEPאצטון
חומצה חנקתית עד 10% 

24º מקס'
EPסולפיד נתרןEP

תמיסת נתרן גופריתי EPחנקן דו-חמצניEPאפר מרחףEPקרביטולEPאצטלדהיד
עד 20%

EP

EPבדיל כלוריד עד NT15%אלכוהול הוקטלי EPפורמלדהידEPתחמוצת פחמן, יבשהEPאצטילן

NTSTRACHEPשמן זיתEPחומצה פורמיתEPתחמוצת פחמן, רטובהEPעל בסיס אלקלי

NTחומצה סטאריתEPחומצה אוקסליתNTפראון 54º ,11 מקס'EPחד-תחמוצת הפחמןEPאלומים

Lפחמן טטרכלורידEPאלומיניום כלוריד
פראון 12, 113,114,115 

54º מקס' 
NTאוזוןNTסטירןL

NTתמיסות סוכרוזEPאסטר פוספטNTפרוקטוזN Tשמן קיקEPפלוריד אלומיניום

NTבנזין, מזוקקEPסלוסולבEPאלומיניום הידרוקסיד
חומצה זרחתית עד 75% 

ו-21º מקס'
EPגופריתEP

EPגלוקוזLכלורו-בנזןEPאלומיניום חנקתי
חומצה זרחתית עד 85% 

ו-66º מקס'
L 25% חומצה גופרתית עד

ו-66º מקס'
EP

LטטרכלוראתילןNTתמיסות צילוםNTדבקLכלוריד כלורו-בנזןEPמלחי אלומיניום

EPגליצריןLכלורופורםEPגז אמוניה, קר
תמיסות ציפוי )זהב, פליז, 
קדמיום, נחושת, עופרת, 

כסף, בדיל, אבץ(
EPטולואןL

אתילן תלת-כלורי EP 93ºאשלגן ברומיEPגליצרולEPאלום כרוםEPאמוניה נוזלית 
מקס'

L

EPטרי-אתנול-אמיןEPאשלגן פחמתיEPגליקולLתמיסות ציפוי בכרוםEPאמוניום כלוריד

NTטרפנטין 70º מקס'EPאשלגן כלוריLHALON 1301EPחומצת לימוןEPאמוניום פלואוריד

EPאוראהNTאשלגן כרומיNTהפטאןNTשמן קוקוסEPאמוניום הידרוקסיד

NTשמנים צמחייםEPאשלגן ציאנידNTHEXALDEHYDEEPגז בישולEPאמוניום חנקתי

NTחומץEPאשלגן פרוציאנידNTהקסאןEPנחושת פחמתיתEPאצטט עמילן

EPליקר לבןEPאשלגן פרוציאנידNTגליקול הקסילןEPנחושת כלוריתEPאלכוהול אצטט

EPנחושת ציאנידEPאנילין
חומצת מלח עד 36% 

ו-24º מקס'
EPאשלגן הידרוקסידNT'70 מקסº קסילןL

חומצה הידרו-EPגופרת נחושתNTשומני בעלי חיים
פלואורוסיליצית

NTמימן יודי אשלגןEPאבץ גופרתיNT

EPאשלגן חנקתיEPמי חמצן, עד NT50%שמן תירסNTחומצה ארסנית, עד 75%

אשלגן פרמנגנט, רווי עד NTהידרו-קינוןNTשמן זרעי כותנהEPבריום פחמתי
25%

EP

EPאשלגן גופרתיEPמימן גופרתיNTקרסול, חומצה קרסיליתEPבריום כלורי

EPפרופאנולNTאיזואוקטןNTעץ קרסולEPבריום הידרוקסיד

EPאלכוהול פרופליEPאלכוהול איזובוטליEPנחושת כלוריתEPבריום חנקתי

EPגליקול פרופילןEPאלכוהול איזופרופליEPפלואוריד נחושתיEPבריום גופרתי

NTPYDRAUL 312CLחומצת חלבEPנחושת גופרתיתNTליקרי סוכר סלק

EPPYROGUARD 55EPאצטט עופרתLציקלו-הקסנולLבנזן

EPפירולNTשמן זרעי פשתהEPאלכוהול דיאצטוןLחומצה בנזואית

EPחומצה סליציליתNTליתיום ברומידLדיכלורובנזןEPאלכוהול בנזילי 

EPכסף ציאנידEPמגנזיום כלורידLדיכלורואתילןEPבנזיל כלוריד

EPכסף חנקתיEPמגנזיום הידרוקסידNTסולרNTליקר גופרתי שחור

EPאפר סודה, סודיום קרבונטEPמגנזיום חנקתיEPמלח אפסוןEPבורקס

EPסודה לשתייהEPמגנזיום גופרתיEPאתאןEPחומצה בורית

EPנתרן בי-סולפטEPניטריל מלוניליEPאתנולאמיןLברומיד

נתרן בי-סולפט )ליקר EPכספית דו-כלוריתEPאתיל אלכוהולEPאלכוהול בוטילי
שחור(

EP

EPברומיד נתרןEPציאניד כספיתEPאתיל כלורידEPסטיראט בוטיל

BULYENENTאתילן כלורוהידריןEPכספיתEPנתרן כלורטEP

EPנתרן כלוריEPמתנולEPאתילן דימיטיNTסידן בי-סולפט

EPנתרן ציאנידEPסלוסולב מתיל )אתר(Lאתילן דו-כלוריNTדו-גופרית סידן

EPנתרן הידרוקסיד עד EP50%פורמט מתילEPאתילן גליקולNTסידן גופרית חומצית

EPנתרן תת-כלורי עד EP20%קרבינול איזובוטלי מתילEPברזל כלורי עד EP35%סידן פחמתי

EPנתרן מטא-פוספטNTשמנים מינרלייםEPברזל חנקתיEPסידן כלורי

EPנתרן חנקתיLנפטא 71º מקס'EPברזל גופרתיEPסידן הידרוקסיד )סיד(

EPעל-תחמוצת נתרןLנפטלין EP80ºברזל כלוריEPסידן גופרתי

EPפוספט נתרןEPניקל כלורידNTשמני דגיםEPסידן גופרתי

אלא אם כן צוין אחרת, כל רשימות האטמים 
מבוססות על טמפרטורת סביבה רגילה. 

במקומות שבהם הדבר אפשרי, יש לחשוף את 
החומרים לתנאי שירות מדומים כדי לקבוע את 

התאמתם לשירות המיועד. 

 לשירות שאינו מופיע ברשימה, נא צור קשר עם 
המפעל לקבלת המלצות. 
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