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Ventily pro
CNG/NGV
ECE R110

Společnost Ham-Let byla založena v roce 1950. Specializuje se na návrh, vývoj, produkci a prodej vysoce kvalitních ventilů a šroubení z širokého spektra materiálů použitelných ve vysokém tlaku, teplotě i vakuových 
aplikacích. Důraz je kladen na vysokou kvalitu a neustálý vývoj a výzkum. Proto je Ham-Let v současnosti nejrychleji se rozvíjející společností v tomto odvětví. Soustřeďuje se na poskytování co nejkvalitněj-
ších produktů a odborných služeb. Produkty nacházejí uplatnění po celém světě v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou energetika, plynárenství, ropný, chemický, polovodičový průmysl a dalších oblastech.

Multiportový
jednodílný ventil
HMB

Multiportový
jednodílný ventil
2BE

Pro vysoký
tlak a průtok
HP

Kompaktní model 
s kovovým sedlem
3LE

Vysokoteplotní 
s kovovým 
sedlem
3LT

Vysoký tlak a průtok 
s kovovým sedlem
3LS 

Vysoký tlak
s kovovým sedlem
3LH

Běžný model 
s kovovým 
sedlem 
3LD

Běžný model
pro vysoký
tlak
EVH

Jehlové ventily
Řada H-300U

Jehlové ventily
pro vysoké tlaky
Řada H-99

Havarijní ventily 
Řada H-911

Páčkové ventily 
Řada H-1200

Zpětné ventily
Řada H-400

Šroubení pro ultra-
vakuové systémy

Ultra-čisté konektory pro 
orbitální svařování a s čelním 
kovovým těsněním (VCR)

Přímé a T- filtry
Řada H-600

Ekonomický
membránový
ventil
HD

Kompaktní svařovaný 
zpětný ventil
CMW

Rychlospojky
1/4” ,3/8”, 1/2”

Pojistné ventily
Řada H-900
& H-900HP

Ultrarychlý 
membránový ventil
UF/UFS

TM

HAM-LET hadicové 
spojky

FLANGES
HAM-LET přírubové 
redukce

CNG/NGV

Kulové regulační
ventily
Řada MBV

Využívaný v průmyslu po celém světě již od roku 1950

Ultra-čisté membránové ventily    |    Ventily pro nízký a vysoký tlak



Společnost Ham-Let byla založena v roce 1950. Specializuje se na návrh, vývoj, produkci a prodej vysoce kvalitních ventilů a šroubení z širokého spektra materiálů použitelných ve vysokém tlaku, teplotě i vakuových 
aplikacích. Důraz je kladen na vysokou kvalitu a neustálý vývoj a výzkum. Proto je Ham-Let v současnosti nejrychleji se rozvíjející společností v tomto odvětví. Soustřeďuje se na poskytování co nejkvalitněj-
ších produktů a odborných služeb. Produkty nacházejí uplatnění po celém světě v mnoha průmyslových odvětvích, jako jsou energetika, plynárenství, ropný, chemický, polovodičový průmysl a dalších oblastech.

HAM-LET hadicové 
spojky

Ventily HAM-LET

Šroubení HAM-LET

Vysoce výkonné
kulové kohouty
Řada H-6800

Trojdílné
kulové kohouty
Řada H-500

Kompaktní jednodílné 
kulové kohouty
Řada H-800

Uzamykatelné
kulové kohouty
Řada H-700

S kovovou membrá-
nou a manuálním 
ovládáním - HM

S kovovou mem-
bránou ovládaný 
vzduchem - HM

S upevněním 
k povrchu 
HMS

Kompaktní s upev-
něním k povrchu
HMSC

Pneumatický s doda-
tečným manuálním 
ovládáním
2LN (HYBRID)

Kompaktní 
model
2LE

Kontrola
průtoku
2LM

Standardní 
model
2LD

3/4’’ vysoko-
průtokový
2LDS12

Nízkotlaký 
ventil
EV

Všeobecné 
použití
EVZ

Vysokotlaký 
ventil
2LH

Vysoký tlak 
a průtok
2LS

Regulační ventily
Řada H-1300

Kulové regulační
ventily
Řada MBV

Kompresní šroubení
1/16” až 2” 2 mm až 50 mm

Kompresní šroubení 
s jedním svěrným 
kroužkem - 1/16” až 1”

Šroubení s rozšířením 
do zvonu - 1/8” až 1½”

Závitová šroubení

Využívaný v průmyslu po celém světě již od roku 1950

Ultra-čisté membránové ventily    |    Ventily pro nízký a vysoký tlak

Ultra-čistý ventil 
s kovovou mem-
bránou - HMC

WELDLINE
Navařovací šroubení



HAM-LET Sample Cylinder and 
Needle Valve with Rupture Disc

Flexible Metal & PTFE Hoses

Ukazatele tlaku na principu Bourdonovy trubice zaručují 
dlouhou životnost s vysokou odolností pro vnitřní i venkovní 
průmyslové a výrobní aplikace. Nabídka ukazatelů tlaku pokrývá 
běžné charakteristiky a umožňuje přizpůsobení dle požadavků.

Ukazatele tlaku Vzorkovací válce

Quality you can trust

HAM-LET Industrial Park

Řada hadic od společnosti Ham-Let zahrnuje širo-
kou nabídku hadicových sestav kompletně z nerez 
oceli, hadic s PTFE jádrem s opletením z nerez 
oceli a koncových konektorů. Dostupné jsou hadice 
použitelné od vakua až do vysokých tlaků kolem 
413 barů, s konektory od 1/4 do 2 palců, libovolně 
volitelné délky. Každá hadice je testována a samo-
statně balena. Všechny hadicové sestavy jsou 
osazeny kvalitními koncovkami Ham-Let, které 
zaručují snadnost použití a kompatibilitu při nej-
vyšší úrovni bezpečnosti.

Umožňují získání vzorků z odlehlých výrobních 
prostor, také jsou zárukou bezpečného uložení 
a transportu do laboratoře k analýze. Jehlový 
ventil H-285 s bezpečnostním kroužkem speci-
álně vytvořený pro vzorkovací válce poskytne 
ochranu proti přetlakování případným upuštěním 
média mimo vzorkovací válec.

Flexibilní hadice

Zastoupení pro Českou a Slovenskou republiku:

D-Ex Instruments, s.r.o.
Optátova 37 | 637 00 Brno | +420 541 423 215 | hamlet@dex.cz | www.dex.cz/hamlet | www.ham-let.cz

D-Ex Instruments, s.r.o.
Pražská 11 | 811 04 Bratislava | +421 257 297 421 | info@dex.sk | www.dex.sk/hamlet | www.ham-let.sk D
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Pneumatické pohony ventilů Ventilové soupravy | Skříně

HAM-LET ASTAVA - Ventilové soupravy

1, 2, 3, 4 a 5ti CESTNÉ SOUPRAVY


