
                                                                                                                 

 
 
ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА  
VpCI-111 Емитер устройствата са предназначени да 
осигурят корозионна защита на металните компоненти и 
части затворени в непроветряеми електрически 
конртролни  кутии, шкафове и кутии с инструменти и др. 
затворени пространства. Осигурява постоянна защита до 
24 месеца. 
Един бр.VpCI-111 защитава до (312 литра) обем.  
VpCI-111 е малък  патентован дифузер на парни 
инхибитори на корозия бавно освободен чрез изпаряване.  
VpCIs изпаренията , формират молекулярен слой върху 
металните повърхности за защита на  комплексни 
компоненти на ел. табла и скъпо електронно оборудване и 
други метални по време на използване, доставката  
или съхранение.  
VpCI-111 предоставя дългосрочно защита срещу корозия 
дори и при наличието на неблагоприятни условия, 
включително и сол, влага и въздуха замърсен със  H2S, 
SO2, NH3 и др.  
 
ТИПИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ  
• Експлоатация, опаковане и складиране на  електрическо 
оборудване  
• Морската навигация и комуникационно оборудване;  
• Авиационна навигация и  електрически контрол  
• Електрически двигатели  
• Смяна оборудване  
• Електрически табла и мощност кутии  
• Медицинско оборудване  
• Електрически канали и терминал кутии и табла. 
• Научни и измервателни уреди  

• Телекомуникации и дистанционно електронно 
оборудване  
• Ръчни електрически уреди и инструменти 
• Инструментни кутии, части за съхранение и други 
съдове съдържащи метали  

                                                                                                                              
ХАРАКТЕРИСТИКИ  
• FDA и USDA одобрен  
• Икономичен за използване  
• Удобен за инсталиране  
• Осигурява постоянна защита до 24 месеца по време 
на експлоатация и / или изключване  
• Ефективна в замърсена и влажна среда  
• Не влияе на  електрически, оптични или механични 
параметри на защитения уред 
• Многометална защита  
• Бързо и лесно инсталиране  
• Нетоксичен и безопасен 
• Компактен и спестяващ пространство  
• Без нитрити, фосфати и силикони  
• Не се нуждае от пръскане ,мазане или потаяне  
• Самозалепваща повърхност на гърба на емитера 
• Самозалепваща повърхност на етикета за дата  
• Отговаря на военен стандарт  MIL I-22110C одобрен 
от НАТО 
 
НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ  
VpCI-111 устройствата са със изключително 
опростени и удобени на инсталиране.  
Устройствата трябва да бъдат инсталирано в най-
ранни срокове, за предпочитане по време на  
производството или монтажа.  
Просто изберете място за поставяне, където има 
нужда от корозионна защита.  
Провепете повърхността, върху която устройството 
ще бъде поставена дали е чиста и без замърсители.  
Отлепете защитните ивици от долната част на 
устройството и го прикрепете към чиста повърхност.  
VpCI-111 устройства могат да бъдат инсталирани 
във всяка позиция.  
 
 
 
 
 
  
 
 
 



 
 
 
За по-големи обеми от 0.312м3 (312 литра) може да 
използвате повече от едно устройство. 
Ако пространството не е  херметически затворено, или ако 
се отварят често, да се подменя  
VpCI- 111 устройство, по-често, отколкото на всеки 2 
години.  
След основен ремонт или поддръжка заменете 
устройството.  
 
 
 
 

 
 
 
За допълнителна защита на пространството  
пръснете много малко със Cortec ®ElectriCorr ® 
VpCI-238 или VpCI-239. 
 
СПЕЦИФИКАЦИИ 
Стандартният размер на устройство с подлепка  
(6.4 cm D x 5 cm H) 
Опаковка  кашон със 10 опаковани поотделно 
устройства 
Защититено пространство с обем (312 литра) или 
0.28м3 

 
САМО ЗА ПРОМИШЛЕННА УПОТРЕБА 
ДА СЕ СЪХРАНЯВА НА МЯСТО ДАЛЕЧ ОТ  ДЕЦА 
ДА СЕ ДЪРЖИ ПЛЪТНО ЗАТВОРЕН 
ДА НЕ СЕ КОНСУМИРА 
ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ КОНСУЛТИРАЙТЕ ДАННИТЕ ЗА БЕЗОПАСНОСТ  
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