
KITO® előnyök: 

• Megalapozott tudás a fennálló jogszabályok, szabványok és tervezett fejlesztések területén
• Aktív részvétel az előírások megalkotásában nemzeti és nemzetközi szinten
• Sok éves tapasztalat
• Magasan képzett tanácsadás és alkalmazási megoldások
• Vevőorientált intézkedések
• Rugalmas, gyors és felhasználóbarát
• Nemzetközi kereskedői hálózat képzett képviseletekkel
• Együttműködés a hivatalos szervezetekkel úgy mint, TÜV, CEM International stb.
• A lángzárak legősibb márkája a világon
• TÜV által elfogadott hegesztőüzem
• TÜV által elfogadott gyártóüzem összhangban a PED előírásokkal
• Minősített igazolás a "German Clean Water Act" szabályozásoknak megfelelően
• DIN EN ISO 9001:2008 minőségellenőrzési szabvány és ATEX követelmények
• Egyedi igények kivitelezése saját gyártóüzemben
• Saját hegesztő, forgácsoló, termelő egységek
• Öntvények, acélöntvények, DIN és ANSI karimák nagy számú készleten tartása
• Rövid, megbízható szállítási határidők, standard armatúrák általánosan 4-5 héten belül
• Speciális szerkezeti anyagok házon belül
• Végarmatúrák akrilüveg vagy saválló acélfedelekkel
• Moduláris felépítés
• Kipróbált & tesztelt szelep technológia
• A piacon található legkisebb beállítható nyomás/vákuum értékek KITO® levegőző szelepekkel
• A szeleptányér szabad mozgása nyomon követhető manuálisan vagy távvezérléssel
• Zárónyomástól független beállított nyomás
• Lézergravírozott adattáblák rozsdamentes acélból QR kóddal
• KITO® lángzár armatúrák jelölése saját azonosító számmal, kérésre EN ISO 16852 szerint
• Opcionálisan kérhető Pt 100-as hőmérséklet ellenőrzés és nyomáskülönbség mérési lehetőség
• Könnyen elérhető és tisztítható KITO® lángzárbiztosító elem
• Bizonyos típusoknál dupla fűtőköpenyes fűtéslehetőség vagy EX-engedélyes elektromos 

önszabályozó fűtőszalagos fűtés
• Csúcsminőségű tesztelések, ellenállóképesség, beállított nyomás, szivárgás és résméret, 

valamint minden egyes KITO® elem végellenőrzése
• Áramlásvizsgálat házon belül
• Térfogatáram számítások hőhatásokat is figyelembe véve elfogadott szabványok szerint 

(TRbF 20, EN ISO 28300, API 2000)
• 2D-s és 3D-s CAD modellek biztosítása csőrendszert modellező szoftverek számára
• Training-ek és szemináriumok mérnökök, szervíztechnikusok részére szintén házon belül
• Garantált kopó alkatrészbiztosítás
• Standard kopó alkatrészek gyors szállítása
• Termékskála folyamatos bővítése
• Nemzetközi tanusítványok úgy, mint GOST TR, RTN
• Az összes robbanáscsoport lefedése, valamint speciális üzemi feltételek teljesítése
• Engedélyezett armatúrák DN 10/ 1/8"-tól egészen DN 600 24"-ig



Advantages of KITO®: 

• In-depth knowledge of existing rules, standards and planned updates
• Active participation in national and international standardization
• Many years of experience
• Highly experienced in consultation and applications
• Customer-focused with all our activities
• Small, lean, flexible, quick and customer-friendly
• International sales network with well-trained representations
• Tight cooperation with Notified Bodies
• Oldest active brand  for flame arrester in the world
• TUV-accepted welding company
• TUV-accepted company for manufacturing under PED regulations
• Qualified company under German Clean Water Act
• Quality control acc. to ISO 9001:2008 and additional ATEX requirements
• Implementation of special requests with own construction department and workshop
• Full workshop with own welding, machining and production facilities
• Large stockholding of castings in cast steel, cast stainless steel, flanges DIN and ANSI
• Short and reliable delivery times, standard units usually within three weeks EXW
• Fabricated models with flexibility to adjust overall length and other dimensions
• Special builds to meet customers' specifications
• Special materials of construction in-house
• End-of-line devices with choice of acrylic or stainless steel hood
• Modular layout
• Tried & tested valve technology
• Lowest settings possible with KITO® valves
• Free-movement of valve pallet may be monitored both manually and remotely
• Set pressure independent of closing pressure
• Stainless steel nameplates, laser-engraved, with DMC code
• Marking of the KITO® arrester element with own ident-number, as requested in EN ISO

16852 
• Temperature control (PT 100)  and differential pressure available
• Readily accessed KITO® arrester element without interfering ribs or cages, easy cleaning
• Trace heating of certain types with heating jacket or electrical heating by self-regulating, EX-

tested heating stripes
• State-of-the art testing for strength, set pressure, leakage rates and gaps (final inspection of

KITO®-elements!)
• In-house flow testing
• Flow rate calculations to include thermal effects according to accepted standards like TRbF

20, EN ISO 28300, API 2000
• Supply of 2D and 3D models for use in pipe modelling software possible
• Training and seminar for engineers, service technicians, also inhouse
• Guaranteed spare part availability
• Quick delivery of standard spare parts
• Continuous expansion of product range
• International certification including GOST TR, RTN
• Covering all explosion groups as well as special working conditions
• Large certified range with sizes from 1/8" to 24"




