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CAPSULE® Technology
Aby spełnić rygorystyczne wymagania użytkowników w analitycznych, naukowych i elektronicznych rynkach, CONCOA opracowała
unikalny regulator , który łaczy w sobie wiele poszczególnych części standardowego regulatoraw jedną całość. Ta unikalna 
konstrukcja pozwala CAPSULE być badaną jako oddzielny element przed montażem do regulatora. Pełne regulatory są także 
w 100% testowane, dając "serce" urządzeniu. Rezultatem jest dłuższa żywotność i niezawodne działanie.

1. Boczne kanały przepływowe
Zamiast uderzania bezpośrednio na membrane, gas dostaje 
sie do komory niskiego ciśnienia przed otwór boczny. 
To płynne przejście od wysokiego ciśnienia do niskiego 
zmniejszaskutki wzrostu gazu na membranie, a regulator 
minimalizuje szum. Ponadto, boczne kanały przepływowe 
wywołują efekt wirowy co przynosi całkowite oczyszczenie 
wewnętrznej komory.

2. Różne rozmiary dysz
Każdy regulator ma specjalnie zaprojektowaną kapsułę, aby 
optymalizowała własciwosci regulatora w szerokim zakresie 
zastosowań. Jednakże istnieje konieczność wyższego lub 
niższego przepływu niż standardowa kapsuła może 
zaoferować. Przez zastąpienie kapsuły z mniejszym lub 
większym otworem, CONCOA może dostosowac regulator 
do spełnienia określonego warunku.

3. Teflon
Standardowym materiałem gniazdka jest teflon o wysokiej 
gęstości. PTFE jest materiałem obojętnym, który nie reaguje 
lub nie zanieczyszcza gazu. Ponadto PTFE zachowuje 
swoje właściwości uszczelniające. Ciśnienie wszystkich 
regulatorów z tyflonowym gniazdkiem wynosi 3000 PSI (210 
bar), z opcjonalnym gniazdkiem PCTFE ciśnienie wzrasta do 
4500 PSI (310 bar).

4. Wysokie obciążenie krańcowej sprężyny
Celem krańcowej sprężyny jest zamykanie gazu niezależnie 
od ciśnienia gazu. Innowacyjna kapsuła utylizuje wysoką siłę 
spręzyny i zapewnia gazoszczelne zamknięcie w każdych 
warunkach.

5. 10-cio mikronowy filtr
Cząstki uwięzione między gniazdkiem a otworem 
uniemożliwiają prawidłowe zamknięcie siedzenia, powodując 
awarię regulatora. Kapsuła zawiera 10-cio mikronowy filtr, 
który całkowicie otacza elementy gniazdka aby zapobiec 
przedostania sie szkodliwych cząstek. Ponadto, filtr nie jest 
bardzo cienki, a jego duża powierzchnia jest odporna na 
zapychanie co umożliwia swobodny przepływ. 10-cio 
mikronowy filtr jest kluczowym czynnikiem w żywotności 
zapewniająć niezawodną prace regulatorów CONCOA. 10-cio 
mikronowa siatka ze stali nierdzewnej jest opatentowaną 
technologią CONCOA.
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