
Næste generation Gore® membranventiler med forbedret ydeevne
W.L. Gore & Associates præsenterer næste generation af  robuste membranventiler, for eksempel anvendt til belysning,
solceller eller telekommunikationsudstyr. 

Gore® membranventiler er i robust polyamid og støbt i een komplet enhed. Alle ventiler kvalitetstestes 100% og lasermærkes med unikt
serienummer, der gør det muligt at spore de enkelte ventilers produktionsdata.

Gore® membranventiler er et bredt sortiment af membranventiler, der sikrer en høj grad af ventilation, køling, udligning af tryk i
elektronikkabinetter. Samtidig forhindrer Gore® membranventiler at vand, fugt, støv, snavs eller and forurening kan trænge ind og beskadige
følsom elektronik.

Den solide Gore® konstruktion i et stykke robust plast sikrer høj beskyttelse ved mekanisk påvirkning.

Den advancerede Gore® membran genvinder hurtigt sin funktion efter overrisling med vædsker og er modstandsdygtig overfor kemisk
påvirkning. Membranen er UV- resistent og tåler temperaturer fra -40°C til + 125°C – Ventilen er særdeles anvendelig i aggressive miljøer. Til
ekstreme eksplosionsfarlige miljøer tilbyder Gore® en membranventil i metal med samme høje luftgennemstrømnings- egenskaber.

Gore® membranventiler fås i mange dimensioner og med forskellige gevindtyper.

Torsten Eifler, produktspecialist Vents, Gore Europa siger: ”Hos Gore samarbejder vores ingeniører med kunderne fra designstadie til
produktstart i at finde den bedste ventilationsløsning, som medfører længst levetid og mindst vedligeholdelse for kunderne.”Torsten Eifler
fortsætter: ”Gore tilbyder en ventilationsløsning, der opfylder de krav som anvendelse og markedet stiller.” Yderligere oplysninger om Gores
ventsortiment på http://www.gore.com/venting.
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Om W. L. Gore & Associates, Inc. 
Gore er en førende producent af flere tusind avancerede teknologiske produkter til elektronik-, tekstil, industri- og medicinteknikmarkedet.
Virksomheden er måske bedst kendt for sit vandtætte og åndbare GORE-TEX® tekstil, men fremstiller mange forskellige innovative produkter -
alt fra guitarstrenge til livreddende kardiovaskulære produkter. Gore har hovedkontor i Newark, Delaware, har en årlig omsætning på omkring
3 milliarder dollars og beskæftiger globalt 9.500 mennesker i 30 lande. Gore er en af de meget få virksomheder, der uafbrudt har figureret på
listen “100 bedste arbejdsgivere”, siden den blev indført i USA i 1984.  Besøg www.gore.com, hvis du vil vide mere.


