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Termostaty Gates’a
Precyzyjna odpowiedΩ na potrzeby systemu ch¬odzenia
Termostat jest „stra†nikiem” systemu ch¬odzenia samochodu. Nieustannie monitoruje
temperatur™ i reguluje przep¬yw ch¬odziwa przez ch¬odnic™. Dzia¬a wiele razy dziennie podczas
jazdy samochodem. Dobry termostat przy∂piesza nagrzewanie silnika i utrzymuje jego
optymalnå temperatur™ pracy, co wp¬ywa na obni†enie zu†ycia paliwa, mniejszå emisj™ spalin,
lepsze osiågi oraz d¬u†szå †ywotno∂ç silnika. Dlatego te†, wymieniajåc termostat pami™taj o
niezawodnych produktach Gates’a.

Jako∂ciowy odpowiednik termostatów pierwszego monta†u (OE)
Sercem termostatów Gates’a jest wra†liwy na temperatur™ element termorozszerzalny. Unikalne
w¬a∂ciwo∂ci tego elementu pozwalajå sprostaç potrzebom uk¬adu ch¬odzenia. Specjalnie
opracowany, termicznie rozszerzalny wosk zosta¬ tak dobrany, aby zapewniç natychmiastowå i
precyzyjnå reakcj™ zaworu termostatu. Wosk jest umieszczony w przewodzåcej ciep¬o miedzianej
obudowie z os¬oni™tym gumowå os¬onå t¬okiem ze stali nierdzewnej. Ka†dy etap produkcji jest
∂ci∂le kontrolowany, a ka†dy element sterujåcy przechodzi pe¬nå kalibracj™, aby zapewniç
najwy†szå jako∂ç i wydajno∂ç. Cieplny element sterujåcy umieszczony jest w obudowie ze
stali nierdzewnej. Prawid¬owy monta† zapewnia w¬a∂ciwe uszczelnienie, a wra†liwy na ciep¬o
termostat utrzymuje temperatur™ w silniku zgodnie ze specyfikacjå przewidzianå dla pierwszego
monta†u.
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Samoczyszczåcy i samonastawny zawór termostatu
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Pasowanie i wydajno∂ç jak w przypadku produktu
dla pierwszego monta†u (OE)
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Dok¬adne uszczelnienie kraw™dzi pozwala
zredukowaç przecieki i przedwczesne ch¬odzenie
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Wra†liwy na zmiany temperatury woskowy element
gwarantuje odpowiedniå reakcj™ zaworu
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Obudowa i spr™†yny så wykonane ze stali
nierdzewnej, która gwarantuje d¬ugå †ywotno∂ç
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Szeroki asortyment wyrobów
Gates wprowadza na rynek kilka rodzajów termostatów o konstrukcji stosowanej przez producentów
samochodów. Termostat z grzybkowym zaworem zwrotnym otwiera si™ w kierunku przeciwnym
do przep¬ywu ch¬odziwa z pompy wodnej. Zimne ch¬odziwo pod wp¬ywem ci∂nienia z pompy
wodnej domyka termostat z grzybkowym zaworem zwrotnym, co redukuje przecieki. Termostaty
Gates’a z grzybkowym zaworem zwrotnym så wyposa†one w samoczyszczåcy i samonastawny
zawór ze stali nierdzewnej.
Termostaty kompensacyjne Gates’a z zaworami z ruchomym sworzniem så wyposa†one w
specjalny zawór na ko¬nierzu, który umo†liwia odpowietrzenie uk¬adu w czasie nape¬niania go
ch¬odziwem. Gates dostarcza tak†e inne termostaty o wysokiej jako∂ci wykonania. Så to termostaty
uszczelnione gumå, termostaty obej∂ciowe, itp.

Kompletny zestaw
Wi™kszo∂ç termostatów Gates’a jest dostarczana z
kompletem pasujåcych uszczelnieµ lub uszczelek.
Szczegó¬owe instrukcje instalacji så zawsze do¬åczane
do opakowaµ termostatów. Dostarczajå one wszelkich
niezb™dnych informacji.

ˆatwe w u†yciu uszczelki
W wi™kszo∂ci przypadków uszczelki wytwarzane så z w¬óknistych materia¬ów. Så one wycinane
na matrycy i pasujå zarówno do otworu termostatu jak i obudowy. Gates wprowadzi¬ na rynek
pe¬nå ofert™ pokrytych klejem uszczelek. Skracajå one czas monta†u o 50%. Zapobiega
to wyciekom wody i nie wymaga dodatkowego uszczelnienia. Termostat nie b™dzie si™
przesuwa¬ i zachowa wspó¬p¬aszczyznowo∂ç.
Uszczelki gumowe Gates’a så stosowane do uszczelnienia okre∂lonych termostatów.
Wytwarza si™ je z wysokiej jako∂ci gumy.

Wysokiej jako∂ci termostaty Gates dok¬adnie przylegajå do powierzchni i zapobiegajå wyciekom. Czu¬y
element termorozszerzalny umo†liwia prawid¬owe ch¬odzenie silnika tak, aby zagwarantowaç jego
optymalne osiågi. Dlatego te†, silnik nigdy nie powinien pracowaç bez termostatu Gates’a.

Twój dystrybutor:

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w miar™ potrzeb.
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