
ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Συστήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα,  
συνδέσεις σωλήνων, ball valves, συλλέκτες, vessels,  

gaskets και προσαρμοσμένες λύσεις



2 3

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΕΣ

TA ΥΨΗΛΟΤΕΡΑ STANDARDS ΟΤΑΝ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ 
ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Standard, Coax και Connections 
Corrugated stainless steel hoses

Σελίδα 4
ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ
Manifolds, Vessels,  
και Custom fittings

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ BUBBLER 
Bubblers και εξαρτήματα

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΒΑΛΒΙΔΕΣ
Ball Valves, Purge Tools, 
Gas Sticks, Presslok

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
Cleanroom, Engineering Support, 
Eco-Purge, Swap Body

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
Certified manufacturing, WebCert, 
Customized documentation,  

Σελίδα 9

Σελίδα 8

Σελίδα 12

Σελίδα 10

Σελίδα 11

Ειδικές επιφάνειες για ασφαλείς κατασκευές: η Dockweiler έχει πολλά χρόνια εμπειρίας και τεχνογνωσίας στον τομέα της 
βελτιστοποίησης των επιφανειών και των φινιρισμάτων.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

bright-finish (SF1**) bright-finish (H3*) bright-finish (H4*)

– anodically cleaned anodically cleaned

electropolished (SF4**) electropolished (HE3*) electropolished (HE4*)

1,0 μm

0,9 μm

0,8 μm

0,7 μm

0,6 μm

0,5 μm

0,4 μm

0,3 μm

0,2 μm

0,1 μm

  weldtron

  bpe-direct

  safetron

ΠΟΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΗΜΙΑΓΩΓΩΝ

bright-finish bright-finish –

anodically cleaned anodically cleaned –

– – electropolished

* Hygiene grade in accordance with DIN 11864 / DIN 11865 / DIN 11866. ** in accordance with ASME BPE. *** not defined, Ra 0,80 µm on request

  TCC

  finetron

  ultron

***

Surface finish bright-finish Surface finish anodically cleaned Surface finish electropolished

Όλες οι εικόνες δείχνουν τις αντίστοιχες επιφάνειες σε μεγέθυνση 380 φορές.
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ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

DOCKWEILER STANDARD

ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

COAX

TUBES
Για υγρά 
Για αέρια

Διαστάσεις

Imperial  
1/8" έως 6"
(3,18 x 0,56 mm έως 
152,40 x 2,77 mm)

 ISO  
DN 8 έως DN 200  
(13,50 x 1,60 mm 
έως 219,10 x 2,60 
mm)

Metric  
DN 4 έως DN 150  
(3,00 x 0,50 mm έως 
154,00 x 2,00 mm)

Pipe  
DN 6 έως DN 20  
(168,28 x 3,40 mm έως 508,00 x 5,54 mm)

Instrumentation tubing 
0,30 x 0,06 mm έως 12,00 x 2,00 mm

ELBOWS
Standard elbows: 45° / 90° / 180°
Special elbows: 30° / 60° / 88° / 92° / Point-of-Use

Διαστάσεις

Imperial 
1/4" έως 6" 
(6,35 x 0,89 mm έως  
152,40 x 2,77 mm)

ISO 
DN 8 έως DN 100 
(13,50 x 1,60 mm 
έως 114,30 x 2,30 
mm)

Metric 
DN 4 έως DN 150  
(6,00 x 1,00 mm έως 
154,00 x 2,00 mm)

Επιφάνειες Bright-finish, anodically cleaned, electropolished

Υλικά 1.4404, 1.4435 (BN2), UNS S31603 (316L), UNS S30403 (304L), 1.4539

Ποιότητες   ultron   TCC  finetron   safetron   bpe-direct  TCC 304L   VSR 80   weldtron

T-PIECES
Standard: long or short branch/reduced branch
Special T-pieces: 45° branch/excentric branch/Y-piece/ 
T-piece with valve/thermowell

Διαστάσεις

Imperial 
1/4" έως 6" 
(6,35 x 0,89 mm έως  
152,40 x 2,77 mm) 

ISO 
DN 8 έως DN 100 
(13,50 x 1,60 mm 
έως 114,30 x 2,30 
mm) 

Metric 
DN 4 έως DN 150  
(6,00 x 1,00 mm έως 
154,00 x 2,00 mm)

REDUCERS
Standard: concentric/excentric
Special reducers: conc. with joint/exc. with joint

Διαστάσεις

Imperial 
1/4" έως 6" 
(6,35 x 0,89 mm έως  
152,40 x 2,77 mm) 

ISO 
DN 8 έως DN 100 
(13,50 x 1,60 mm 
έως 114,30 x 2,30 
mm) 

Metric 
DN 4 έως DN 150  
(6,00 x 1,00 mm έως 
154,00 x 2,00 mm)

CAPS
With weld-on end 
Dockweiler cap

Διαστάσεις

Imperial 
1/4" έως 6" 
(6,35 x 0,89 mm έως  
152,40 x 2,77 mm) 

ISO 
DN 8 έως DN 100 
(13,50 x 1,60 mm 
έως 114,30 x 2,30 
mm) 

Metric 
DN 4 έως DN 150  
(6,00 x 1,00 mm έως 
154,00 x 2,00 mm)

TUBES
Για υγρά 
Για αέρια

Διαστάσεις

Imperial
1/4“ έως 1“ 
Εσωτερικός σωλήνας: 6,35 x 0,89 mm to 25,40 x 1,65 mm
Εξωτερικός σωλήνας: 12,70 x 1,24 mm to 38,10 x 1,65 mm

ELBOWS
Standard elbows: 45° / 90°

Διαστάσεις

Imperial
1/4“ έως 1“ 
Εσωτερικός σωλήνας: 6,35 x 0,89 mm έως 25,40 x 1,65 mm
Εξωτερικός σωλήνας: 12,70 x 1,24 mm έως 38,10 x 1,65 mm

T-PIECES
Standard: long or reduced branch 

Διαστάσεις

Imperial
1/4“ έως 1“ 
Εσωτερικός σωλήνας: 6,35 x 0,89 mm έως 25,40 x 1,65 mm
Εξωτερικός σωλήνας: 12,70 x 1,24 mm έως 38,10 x 1,65 mm

SLEEVES
Για τη σύνδεση των coaxial components

Διαστάσεις

Imperial
1/4“ έως 1“ 
Εσωτερικός σωλήνας: 6,35 mm έως 25,40 mm
Εξωτερικός σωλήνας: 12,70 έως 38,10 mm

TERMINATORS
For the transition from a coaxial system to a standard stainless 
steel tube system

Διαστάσεις

Imperial
1/4“ έως 1“ 
Εσωτερικός σωλήνας: 6,35 x 0,89 mm έως 25,40 x 1,65 mm
Εξωτερικός σωλήνας: 12,70 x 1,24 mm έως 38,10 x 1,65 mm

PURGE TEES
T-piece with VCR connector 
bulkhead purge tee

Διαστάσεις

Imperial
1/4“ έως 1“ 
Εσωτερικός σωλήνας: 6,35 x 0,89 mm έως 25,40 x 1,65 mm
Εξωτερικός σωλήνας: 12,70 x 1,24 mm έως 38,10 x 1,65 mm

Tubes Elbows T-pieces Reducers Caps

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα μας, προσφέρουν τα υψηλότερα πρότυπα ποιότητας επιφανειών και καθαρότητας, είτε πρόκειται για βιομηχανίες 
ημιαγωγών, φαρμάκων, βιοτεχνολογίας, φωτοβολταϊκών είτε για άλλες υψηλής τεχνολογίας βιομηχανίες.

Το σύστημα σωλήνα διπλού τοιχώματος της Dockweiler, αποτελείται από έναν εσωτερικό σωλήνα διεργασίας και έναν εξωτερικό σωλήνα 
ασφαλείας που εγγυάται την ασφαλή μεταφορά εκρηκτικών, τοξικών και διαβρωτικών μέσων. 

Επιφάνειες Bright-finish, anodically cleaned, electropolished

Υλικά 1.4404, 1.4435, UNS S31603 (316L)

Ποιότητες   ultron   TCC   TCC.1  finetron  COAX in accordance with process tube quality:

Coax tubes Coax elbows Coax T-pieces Sleeves & terminators Purge tees
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ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

ZeroCon®

Το μοναδικό σπείρωμα της σύνδεσης  είναι τόσο στεγανό όσο η 
ραφή συγκόλλησης.

Διαστάσεις

Imperial 
1/4" έως 4" 
(6,35 mm έως  
101,60 mm)

ISO 
DN 8 έως DN 80 
(13,50 mm έως  
88,90 mm)

Metric 
DN 4 έως DN 100  
(6,00 x 1,00 mm έως 
104,00 x 2,00 mm)

CONNECTIONS IN ACCORDANCE WITH DIN 11864
Σπείρωμα σύνδεσης σωλήνα / φλάντζα σύνδεσης / σφιγκτήρας

Διαστάσεις

Imperial 
1/4" έως 6" 
(6,35 x 0,89 mm έως  
152,40 x 2,77 mm)

ISO 
DN 8 έως DN 100 
(13,50 x 1,60 mm 
έως  114,30 x 2,30 
mm)

Metric 
DN 4 έως DN 150  
(6,00 x 1,00 mm έως 
154,00 x 2,00 mm)

CLAMP CONNECTION

Πρότυπα: ferrules/caps/clamps/special ferrules  
with thread or hose connection/tank ferrules                                                                                                                                         
Clamps with wing or hexagon screw/3-segment clamp/ 
high pressure clamp

Διαστάσεις

Imperial 
1/4" έως 6" 
(6,35 x 0,89 mm έως  
152,40 x 2,77 mm)

ISO 
DN 8 έως DN 100 
(13,50 x 1,60 mm 
έως 114,30 x 2,30 
mm)

Metric 
DN 4 έως DN 150  
(6,00 x 1,00 mm έως 
154,00 x 2,00 mm)

GASKETS
Cleaned and laser-marked in accordance with FDA requirements

Διαστάσεις

Imperial 
1/4" έως 6" 
(6,35 x 0,89 mm έως  
152,40 x 2,77 mm)

ISO 
DN 8 έως DN 100 
(13,50 x 1,60 mm 
έως  114,30 x 2,30 
mm)

Metric 
DN 4 έως DN 150  
(6,00 x 1,00 mm έως 
154,00 x 2,00 mm)

Κάθε διαφορετική εφαρμογή και μέσο απαιτεί τη δική του ιδιαίτερη σύνδεση. Η Dockweiler προσφέρει την ιδανική σύνδεση για κάθε τύπο 
εφαρμογής.

Επιφάνειες Bright-finish, anodically cleaned, electropolished / ZeroCon®: bright-finish, electropolished

Υλικά 1.4404, 1.4435 (BN2), 1.4539, UNS S31603 (316L), UNS S30403 (304L) / Υλικά Gaskets: EPDM, PTFE, Silikon

Ποιότητες   ultron   finetron   safetron   weldtron

Σύνδεση ZeroCon® DIN 11864 Σύνδεση Clamp Gaskets

ΣΩΛΗΝΕΣ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

CORRUGATED STAINLESS STEEL HOSES

Η χρήση ευέλικτων συστημάτων σωλήνων στη βιομηχανία των ημιαγωγών καθώς και σε τμήματα της χημικής βιομηχανίας γίνεται ολοένα και 
πιο σημαντική. Η Dockweiler, ως κορυφαίος κατασκευαστής συστημάτων σωλήνων από ανοξείδωτο χάλυβα, έχει αναπτύξει μια διαδικασία 
για τους electropolished corrugated σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα που εγγυάται ποιότητα  επιφανειών που πληρεί τις υψηλότερες 
απαιτήσεις.

FLEXTRON

Electropolished corrugated σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα για 
τη βιομηχανία των ημιαγωγών και των χημικών.

Διαστάσεις

Corrugated hoses
DN 6 έως DN 20 
Συνδέσεις: από: 1/4" έως 1"  
(από 6,35 x 0,89 mm έως 25,40 x 1,65 mm)

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Ως επιλογές σύνδεσης προσφέρουμε orrugated hose με άκρα 
συγκόλλησης, VCR ή σύνδεση ZeroCon®.

Επιφάνειες Χημικά καθαριζόμενες, electropolished

Υλικά Corrugated hose: 1.4404 / UNS S31603 (316L), Braiding: 1.4301 / UNS S30403 (304L)

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ 

Ταχεία σύνδεση των εξαρτημάτων σε υπάρχοντα συστήματα 
τροφοδοσίας. Επιπλέον, η προαιρετική σύνδεση Dockweiler 
ZeroCon® εγγυάται τη σύνδεση σε ένα σύστημα με το υψηλότερο 
επίπεδο ασφάλειας και την απόλυτη στεγανότητα.

Η βελτιστοποιημένη εσωτερική ποιότητα της επιφάνειας 
επιτυγχάνεται με ηλεκτροστίλβωση σύμφωνα με τα υψηλά 
πρότυπα της Dockweiler.

Σαφής σήμανση: Η σήμανση needle εξασφαλίζει την εύκολη 
ιχνηλασιμότητα των corrugated σωλήνων υψηλής ποιότητας.

Flextron corrugated stainless steel hose

Flextron corrugated σωλήνες 
ανοξείδωτου χάλυβα  
με σύνδεση ZeroCon®
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ΛΥΣΕΙΣ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΑΣ

MANIFOLDS / VESSELS / CUSTOM FITTINGS

R4i manifolds

MANIFOLDS

Η Dockweiler κατασκευάζει και προμηθεύει manifolds για UHP, 
PCW και CFOS εφαρμογές για τη βιομηχανία ημιαγωγών. 

Κατά την κατασκευή CIP lances και CIP rings για υγρά, η Dock-
weiler δίνει έμφαση στην εξάλειψη των νεκρών σημείων και στην 
στενή τοποθέτηση των outlets. 

Με προσαρμοσμένες λύσεις για τους πελάτες μας, η όλη 
διαδικασία έγκρισης είναι πιο σύντομη κατά την εγκατάσταση ή 
τον καθαρισμό.

VESSELS
Λόγω της προσαρμοσμένης παραγωγής με την κατάργηση 
των νεκρών σημείων και τις βελτιστοποιημένες επιφάνειες, η 
Dockweiler προσφέρει στους πελάτες της vessels που μπορούν 
να αδειάσουν τελείως.

Χαρακτηριστικά

•  Μπορούν να παραχθούν με όγκο έως 200 λίτρα και διάμετρο 
μέχρι 508 mm (20“)

• Πιστοποίηση CE για τις κατηγορίες I και II
•  Ο εξοπλισμός υπό πίεση σύμφωνα με την  PED κατηγορία II   

(Pressure Equipment Directive) 

CUSTOM FITTINGS

Τα τυποποιημένα εξαρτήματα δεν ταιριάζουν πάντα στον 
εξοπλισμό. Η Dockweiler κατασκευάζει εξαρτήματα ξεχωριστά 
σύμφωνα με τις προδιαγραφές σας, προσαρμόζοντας τα για την 
συγκεκριμένη εφαρμογή σας. Σχέδια και 3.1 documentation  
μπορούν επίσης να δοθούν κατόπιν αιτήσεως.

Παραδείγματα: 
Eccentric T-pieces, Y-pieces, elbows with customized angle mea-
surements, thermowells

Όλα ξεκίνησαν με την πρόοδο της τεχνολογίας τροχιακής συγκόλλησης  ώστε να πληροί τα υψηλά πρότυπα που απαιτούνται από τη 
βιομηχανία ημιαγωγών. Σήμερα, τα προϊόντα που κατασκευάζονται από την Dockweiler περιλαμβάνουν διανομείς με ελάχιστα νεκρά σημεία 
και σε διάφορα σχέδια - επιφανειών / καθαρότητας - και με μια σειρά από διαφορετικά outlets.

Διαστάσεις Imperial, ISO, Metric, in accordance with customer requirements

Επιφάνειες Bright-finish, anodically cleaned, electropolished

Υλικά 1.4404, 1.4435 (BN2), 1.4306, 1.4307, UNS S31603 (316L), UNS S30403 (304L) / 
Εκτός από τα συνήθη υλικά μας, ειδικά υλικά, όπως το Hastelloy μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατόπιν αιτήματος.

Ποιότητες   ultron   TCC  finetron   safetron   bpe-direct  TCC 304L   VSR 80   weldtron

BUBBLER SYSTEMS

BUBBLERS / ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΣΕΙΡΑ HPL
Bubblers για υγρά 

Δυναμικότητα

ca. 200 ml έως 56 λίτρα

Επιλογές

Crossover and various other valves 
Level sensor

Approvals

DOT και ADR

ΣΕΙΡΑ HPS
Bubblers για στερεά

Δυναμικότητα

ca. 600 ml έως 6 λίτρα

Επιλογές

Crossover and various other valves 
Level sensor

Approvals

DOT και ADR

ΣΕΙΡΑ ECO
Bubblers for liquids with specially optimized components

Δυναμικότητα

ca. 1,5 λίτρα έως 8 λίτρα

Επιλογές

–

Approvals

DOT και ADR για ECO8000

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

Σύστημα εναλλάκτη θερμότητας για τον έλεγχο της 
θερμοκρασίας bubbler

Μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας HE8002

Μεγαλύτερα bubblers δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε 
συμβατικές θερμοκρασίες baths. Η Dockweiler για τον σκοπό 
αυτό προσφέρει την ευέλικτη μονάδα ελέγχου θερμοκρασίας 
HE8002. Αυτή συνδέεται και τροφοδοτείται μέσω μιας αντλίας για 
την παροχή, τη θερμοκρασία, και τον έλεγχο της μονάδας.

Παροχή, θερμοκρασία, και μονάδα ελέγχου

Σε ευαίσθητες διαδικασίες παραγωγής, η διατήρηση της 
θερμοκρασίας του μέσου σε σταθερή τιμή είναι το ζητούμενο. Για 
να διασφαλιστεί μια σταθερή θερμοκρασία διεργασίας, η Dock-
weiler προσφέρει την παροχή, τη θερμοκρασία και τη μονάδα 
ελέγχου. Αυτό εξασφαλίζει μια διαρκή και σταθερή ροή αερίου.

Ασφάλεια από ανοξείδωτο χάλυβα - οι bubblers της Dockweiler είναι δοχεία για τη μεταφορά και την κατασκευή των οργανομεταλλικών 
ενώσεων. Λόγω της προηγμένης μεθόδου παραγωγής, η ηλεκτροστίλβωση μπορεί να γίνει μετά την τελευταία ραφή συγκόλλησης. Αυτό 
σημαίνει ότι οι bubblers μας μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ζωτικής σημασίας εφαρμογές.

HPL HPS Eco Accessories

Επιφάνειες p = free of oil and grease / hp = electropolished
uhp = electropolished (incl. the last weld seam)  

Υλικά 1.4404, 1.4435 (BN2), UNS S31603 (316L) 
Άλλα ειδικά υλικά, όπως UNS S30403 (304L), 904L, Hastelloy, ή Monel διατίθενται κατόπιν αιτήματος
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Η Evans Components είναι ένας από τους μεγαλύτερους κατασκευαστές στον κόσμο  καινοτόμων ball valves, purge gas distributors 
και συνδυασμού βαλβίδων για τη βιομηχανία ημιαγωγών, της μικροηλεκτρονικής και της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Είναι το ιδανικό 
συμπλήρωμα για τα συστήματα σωληνώσεων από ανοξείδωτο χάλυβα της Dockweiler.

Ball valves Purge tools Gas sticks Presslok

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΑΛΒΙΔΕΣ

BALL VALVES / PURGE TOOLS / GAS STICKS / PRESSFIT

BALL VALVES
Ball valves and mini ball valves
για εφαρμογές CFOS 

Διαστάσεις

Imperial
1/4" to 12" (6,35 mm to 304,80 mm) 
ISO and Metric on request

PURGE TOOLS
Purge gas distributors

Διαστάσεις

Imperial
Είσοδος 1/2“
Έξοδος 1/4“

GAS STICKS
Συνδυασμός τοποθέτησης μίνι ball valve, ρυθμιστή και 
μανόμετρου
GS / GM / GL seriess

Διαστάσεις

Imperial
1/4" to 1" (6,35 mm to 25,40 mm) 

PRESSLOK
Weld-free crimp connection για εγκατάσταση φυσικού αερίου ή 
συστήματα νερού ψύξης
Σωλήνες και εξαρτήματα της σειράς PLT/PLHT 

Διαστάσεις

Imperial
1/2" to 4" (12,70 mm to 101,60 mm) 

Surfaces Bright-finish, electropolished

Materials UNS S31603 (316L), UNS S30403 (304L)

ECO-PURGE

Χρησιμοποιώντας την καινοτόμο οικολογική μέθοδο Eco 
Purge μειώνουμε την κατανάλωση του φυσικού αερίου κατά 
τη διάρκεια της συγκόλλησης, λόγω της ελαχιστοποίησης του 
όγκου καθαρισμού και τη συνακόλουθη μείωση του χρόνου 
καθαρισμού.

Διαστάσεις

Διαθέσιμο σε 3“, 4“, και 6“, 
ISO και metric κατά απαίτηση

SWAP BODY

Η Dockweiler προσφέρει containers και swap bodies για ευέλικτη 
αποθήκευση στο εργοτάξιο. Τα δοχεία είναι εφοδιασμένα με 
μεταλλικά ράφια και ράφια cantilever, το καθένα με πέντε ράφια, 
για την ασφαλή αποθήκευση σωλήνων και εξαρτημάτων. Τα swap 
bodies μπορεί, για παράδειγμα, να χρησιμοποιηθούν κατά την 
εκτέλεση των έργων εγκατάστασης και παραγωγής (skid producti-
on ή system installation).

Επιλογές

Τα δοχεία προσφέρουν τα εξής πλεονεκτήματα:
• Ασφαλή και διαχειρίσιμα έξω από την αποθήκη υλικών
• Χωρητικότητα αποθήκευσης εύκολα τροποποιήσιμη
• Τα υλικά του έργου αποθηκεύονται ξεχωριστά από τον 
  αποθηκευτικό χώρο
• Δεν υπάρχει κίνδυνος σύγχυσης των διαφορετικών υλικών  
  ανά έργο

Διαστάσεις:
Μήκος του swap body: 7,45 m
Εξωτερικό Ύψος (standard): 2,70 m
Εσωτερικό Ύψος: 2,48 m
Ύψος πόρτας roll-up: 2,25 m

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

CLEANROOM / ENGINEERING SUPPORT / ECO-PURGE / SWAP BODY

CLEANROOM 

Για εφαρμογές ημιαγωγών
Έχοντας εγκαταστήσει το δικό της cleanroom, η Dockweiler είναι 
σε θέση να συγκολλήσει, να συναρμολογήσει, να καθαρίσει και 
συσκευάσει custom προϊόντα που κατασκευάζονται σύμφωνα με 
τις αυστηρότερες προδιαγραφές καθαρότητας

Χαρακτηριστικά

Cleanroom class ISO 4
Cleanroom size ca. 100 m²

ENGINEERING SUPPORT
Σε στενή συνεργασία με κάθε πελάτη, η Dockweiler αντλεί από τα 
πολλά χρόνια εμπειρίας της και το δραστήριο προσωπικό της για 
τη δημιουργία των βελτιστοποιημένων προϊόντων της.

Τεχνικές δοκιμές

Εκτός από τις τυποποιημένες δοκιμές, η Dockweiler προσφέρει 
μια σειρά από ειδικά tests για την προκατασκευή. 
Ενδεικτικά:

• Helium leak testing
• Dye penetrant testing
• Corrosion testing in accordance with ASTM G 61 (CPP)
• X-ray testing of weld seams 
• Material hardness testing (Vickers)
• Pressure testing
• Cold stress bath (with liquid nitrogen) before Διαστάσεις check
• Water jacket test (DOT approval of bubblers)
• Microscope images (microsections and surface finish)
• PMI = positive material identification (X-ray fluorescence)
• Accuracy of Διαστάσεις of 3D geometries 

Eco-Purge
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ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

AD 2000 HPO DIN EN ISO 9001

Περισσότερα πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα μας:

www.dockweiler.com

DIN EN ISO 14001 DGRL 97 23 EG and AD 2000 WO

ASME BPE
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Εταιρικό Προφίλ Προϊόντα με μια ματιά

ZeroCon R4i Lateral ConceptBubbler Systems

Τεχνικός κατάλογος Κατάλογος ASME ΒΡΕ Συνδέσεις Σωλήνων

Οι κατάλογοι μας είναι επίσης, διαθέσιμοι για λήψη στην ιστοσελίδα μας:
www.dockweiler.com/downloads/

ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ

ΕΚΔΟΣΕΙΣ DOCKWEILER

ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ & ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

WEBCERT

Σήμερα, για τους υπευθύνους των εγκαταστάσεων παραγωγής, έγγραφα, όπως τα πιστοποιητικά ποιοτικού ελέγχου των υλικών γίνονται 
ολοένα και πιο σημαντικά και απαραίτητα. Για την υποστήριξη των πελατών μας σε αυτό τον τομέα, βελτιώνοντας ταυτόχρονα και την 
υπηρεσία μας, έχουμε δημιουργήσει μια νέα ηλεκτρονική πύλη με πιστοποιήσεις. Η πύλη WebCert της Dockweiler προσφέρει την πιο απλή 
και εξυπηρετική λύση για τον καθένα ο οποίος διαχειρίζεται τις πιστοποιήσεις καθώς τις προσφέρει άμεσα σε ηλεκτρονική μορφή.

Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν, επομένως, να είναι προσβάσιμες εξαιρετικά γρήγορα, οδηγώντας σε σημαντική εξοικονόμηση 
χρόνου. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας στη διεύθυνση: www.dockweiler.com/downloads/

Λειτουργίες WebCert Basic WebCert Advanced

Πρόσβαση στα έγγραφα 12 μήνες 24 μήνες

Ταυτόχρονες Άδειες Χρήσης 1 2

Εύκολη λειτουργία αναζήτησης n n

Πιστοποιητικά και Reports n n

Αρχεία Συγκόλλησης/ Πιστοποιητικά Συγκόλλησης n n

Προδιαγραφές Διαδικασιών Συγκόλλησης (WPS) n n

Procedure Qualification Record (PQR) n n

Αξιολόγηση Aπόδοσης Welder (WPQ) n n

Advanced Αναζήτηση n

Δελτία Παράδοσης n

Επιβεβαιώσεις Παραγγελιών n

Τιμοκατάλογοι Πελατών n

Λήψη ZIP αρχείων ή Επιλεγμένων Εγγράφων n

WEBCERT – ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

•  Ανεξάρτητα από το πρόγραμμα περιήγησης, τα έγγραφα 
μπορούν να είναι προσβάσιμα από οπουδήποτε στον κόσμο.

•  Όλα τα έγγραφα ανεξαρτήτως χρόνου παράδοσης διατηρούνται 
στο αρχείο μας για απεριόριστο χρονικό διάστημα.

•  Η έξυπνη λειτουργία αναζήτησης σας επιτρέπει να εισάγετε 
διάφορες παραμέτρους αναζήτησης ταυτόχρονα.

•  Αν δεν ξέρετε τις λεπτομέρειες μιας παραμέτρου αναζήτησης, 
μπορείτε να αναζητήσετε με αστερίσκους.

•  Η πλατφόρμα WebCert μπορεί να εμφανίσει μια αρχική 
προεπισκόπηση του εγγράφου που αναζητάτε.

ΕΙΔΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

•  Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στα έγγραφα ακόμα και πριν από 
την παραλαβή των εμπορευμάτων! Για την ακρίβεια, τα έγγραφα 
είναι διαθέσιμα αμέσως μετά την αποστολή του φορτίου. Ως εκ 
τούτου, μπορείτε να εκχωρήσετε τα έγγραφα γρήγορα και άμεσα 
μαζί με τα εμπορεύματα κατά την παραλαβή.

•  Όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες μπορούν να είναι 
προσβάσιμες εξαιρετικά γρήγορα, οδηγώντας σε σημαντική 
εξοικονόμηση χρόνου.

•  Χωρίς να χρειάζεται να καταθέτετε τα έγγραφα αυτά στο χέρι, το 
κόστος του χαρτιού και της εκτύπωσης σας μειώνεται σημαντικά.

•  Η πλατφόρμα WebCert συνεχώς ενημερώνεται με τις νεότερες 
τεχνολογίες, διασφαλίζοντας ότι είναι πάντα βελτιστοποιημένη 
και αποτελεσματική.
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Dockweiler AG
An der Autobahn 10/20
19306 Neustadt-Glewe
Germany

Tel.:  + 49  38757 58 0
Fax:  + 49  38757 58 222
E-Mail: sales@dockweiler.com
Internet: www.dockweiler.com

Πληροφορίες

InoxStyle - Kyriakou
Λάκκος Κάτσαρι
Ασπρόπυργος, ΤΚ 19300
Ελλάδα

Τηλ:  + 210 55 95 918
Fax:  + 210 55 96 313
E-Mail: info@inoxstyle.gr
Internet: www.inoxstyle.gr


