
hotlet a



l!üsÉ --
Palástfútes, |apos és rámtestek csi||ám és keramikus
szigete|ésseI

A henger, lapos és rám fűtótestek haszná|ata szé|eskorű.
Ha technikai|ag mego|dható, akkor a fútötestet rajz vagy minta a|apján is |e |ehet gyártani.
A fűtóvezeték me||ett a fö konstÍukciós e|em a vi||any-szigete|és, me|yre csi|lámot vagy
kerámiát haszná|unk.
A fűtőtestek haszná|atakor kÚ|önosen nagy figye|met ke||fordítani arra, hogy a testre ne
kerÜÜenek o|yan anyagok' mint o|aj' víz vagy o|vadt mŰanyag'

csi||ám gzigetelés: ,'ikaniÍ nevű speciá|is csi||ám-anyag. csi||ám-anyag és csillámpor
préseléséve| ke|etkezik a Phtogopit , nagy nyomás és hómérsék|et me||ett deszkára. |gy jön |étre
a többrétegű sziegete|ódeszka' kitűnó tulajdonságokka| a haj|atban, keménységben és minimá|is
vastagságga|.

Keramikus szigete|és: szabványo|t szigete|óanyag stÍusková keramika.
tsszetéte|e magnézium- szi|ikát és adaIékanyagok' mint a bárium. oxid'
Ez azanyag hóál|ó 1'000"c-ig.

A|apvető technikai paraméterek:

FútószaIag- rajz:

A íútősza|ag rajza a kata|ógus Végén'

A fútősza|ag 90o..os foroással középÍő| van |eraizo|Va az e|készített sémába sémába.

A rajz és a táblázat kitö|tése a konkrét fűtósza|ag va|ódi nagyságábó| induI ki. A táb|ázat kitö|tése
és a rajz e|készítése egyszerű és cé|szerii' nem időigényes. Fe|vi|ágositást nyújt kü|önbtzö
kérdésekben, ami a megadott értékeket i||eti és a fűtósza|ag átvite|énél' p|. nyí|ások, kivágások'
a vezetékek kivezetésének e|he|yezése és iránya vagy a dugó csat|akozása esetében.

Kérdés esetén fordu|jon hozzánk.

szioete|és
csil|ám keramikus

max. üzemi hóméÍsék|et 300'c 500'c
max' felü|eti terhe|és 4 W/cm' 8 W,lcm'

fal ereie cca 4.0 mm cca í2 mm



]ÍoLIÉ
FűtőszaIag csil|ám szigete|ésseI
á|ta|ános

Fíitósza|ag csi||ám szigete|ésse|

FeIhaszná|ás:
A befecskendezógépek és csigásprések müanyag je||egú
hengeÍeinek ftjtésére'
A csi||ámszegetelésű ít]töleslek ideá|is mego|dást nyújlanak henger
íe|ü|etűek fijtéséné|' akár számta|an a|ka|mazás eselében is'

Elónyök:
kitÚnó melegátvite| e kifljtő hengeÍre
egyenIetes meIegilés

hosszÚ é|ettartam ( he|yes haszná|a| esetében )
könnyű beszeÍe|és
magas mechanikus sziláídság

Átméró: 60 mmló|'

500 mm - né|nagyobb átméÍóné|jobb kél vágy löbbszegmenles
átvezelésl vá|asztani öná||ó láp|á|ássa|'

szé|ésség:
minimá1is: 20 mm
máximá|is: 500 mm

Technikaiaclatok:
maximá|is külszini megteíhe|és: 4 w/cm2
maximá|is üzeme|tetési hőfok| 300. c

be|só fa|; nemesacé| magas hóvezetó képességge|

!!]]glts! 'ozsdamentes acé| magas hóá||ó képességgeI
fijtóvezelék: NicÍ 80/20
lisáa fo|ytonos csi|lám szige|e|és magas hómérsék|etekíe

vezeték átvez€tésé:

drót:Ni-huza| vagy nikke]ezett réz bevezetók,
üVegszá|ás szige|e|és.védóVezeték'
drót beszövésse|

kapcso|ótábIa
fiókok

l\4ás átvezelések technikai adatok íigye|embe
Véte|éVeI
( szükséges kérdés )

Tápfeszü|tség:
egy íázisos
háÍomíázisú -100 mm szé|ességtö|

gömbt|ytj vágy ová|is, méret kéÍésre
minden sza|ag néV|eges á|méróre Van gyáÍtva

kiszedések' nyí|ások és kü|önfé|e hoÍonyok p|'
hóe|emekhez kérésre elkészilhelők'



hollGt
Fűtőszalagok keramikus szigete|ésseI
á|ta|ános

Fűtósza|agok keramikus szigete|ésse|

FeIhaszná|ási
beíecskendezó gépek és csigásprések mÚanyag je €gÜ
hengeÍeinek íÚtésére
a keÍamikus szigete]ésseI e||átott íütóleslek ideá|is megoIdást
nyújIanak a hengeÍ f€|Ü|e|Úek fÚtésekoÍ. akár számlaIan aIkaImazás

E|ónyök:
A me|eg áfuite|e együt| te|jesed.k ki az átvile||e| és a sugárzássa|
Íonlos tu]ajdonság az eneÍg]am€gtakáÍi|ás, mive| a keÍamikus
ros|anyag. sz]ge|e|és e|he|yezése a keramikus és kÜ|ső pa|ásl közt
20%. kaIcsÖkkenti az eneígia Íogyaszlását, e||entétben a csi||ám
szigete|ésű f|j|ótestekke|'
egyen|€|es meIegilés
hosszÚ é|efiáítam ( he|yes haszná|al esetében )
könnyú beszeíelés
magas mechánikus szi|áÍdság

Átméró: 70 mm'ló|.

500 mm - né| nagyobb á|mérónéljobb kél vagy löbbszegmentes
átvezetést vá|asztani öná||ó táp|á|ássa]'

szé|esség:
az átvezetések szé|essége a keramikus b|okkok ( szige|e|ók )
nagysá9áló|függ'

T€chnikaiIag Iehe|séges az 500 nm.né|nagyobb szé|esseg

Technikaiadatok:
maximá]is kü szini megterhe|és: 8 wcm,
maximáIis üzeme||etési hóÍok: 500. c

!]ii]glb!: rozsdamentes acé| magas hóálló képességge|
fŰ|óvezeték: Nicr 80/20

magas íokÚ kerámikus szige|e|és
keÍamikus Íos|anyag' szigete|és

vezeték átvezetése;

drót: Ni.huza| vagy nikke|ezett íéz bevezetók'
Üvegszá|as szigete|és' védövezeték'

kapcso|ótábIa

Íiókok

|\,1ás átveze|ések technikai ada|ok figye|€mbe

( szÜkséges kéÍdés )

standard szé|ességek táb|ázátá ( mm )

Tápfeszü|t3égi
egy íázisos
háromfázisÚ. 53 mm szé|esség|ó| 121 mm.ig
háÍomfázisÚ csi||ag bekötésben
- 128 mm-ig

Átvezetés:
g0mbö|yÜ vágy ová|is' méÍet kéÍésÍe

minden szaIag név|eges átméÍóÍe van gyádva

kiszedések. nyí|ások és kÜ|öníé|e horonyok p|.
hóeIemekhez kéÍésre eIkészíthetók

31 38 46 53 61
68 83 91 98 106
113 121 124 136 143 í51
158 166 173 1 8 1 188 196
203 211 214 226 241
248 256 263 271 279 246
293 301 308 316 331
338 346 361 368 376
383 391 398 406 4 1 3 421
428 436 443 451 450 466
473 481 488 496 503 511



lrcEÉ-
FűtőszaIagok csiIlám és keramikus szigete|éssel
szerelési utasítások

Szere|ógi uta8ítások:

A he|ye6 be6zere|és éÍdekében szÜkséges e||enórizni' hogy a
csavar é|ággé bevan'e erósitve és hogy stabi|ak.e á hengerben'
amjt Íüteni akerunl'
Köru|be|üI 30 . .{0 perc után e||enóÍizni a csavar behúzását.
A 20G300 mm.né| nágyobb átméróné| aé|fugót áján|atos
haszná|ni a behúzható csavaÍon. Ez a kombináció egyen|etes és
tökéleles ío9áí biáosit a hengerre|.

tlpu! av, 9' G" qr M'
TCE 6/50 M6 12 12 15 50
TcE 8í00 M6 12 12 40 100

. méretek mm

tlous av" oG ' OT
TCE 6/120 tv6 12 10 120
TCE 6/160 t\46 15 15 160

. mél€|6k mm



]oLIÉ -
FűtőszaIagok csi||ám és keramikus szigete|ésseI
tápfeszü|tség átvezetése
Haszná|ás: csil|ám szigete|és lú--, c/M-- keramikus szioete|és c/M--

( Más vaÍjáns a technikai adatokhoz - kérdés )

Típus M02
250 V, 15 A, menet M5
250 V' 20 A' ménét M6

hosszÚság L- min' 18 mm

Típus M04
250 v' í5 A' menet M5
250 V, 20 A, menetl'rtG

hosszúság L - min. 18 mm

Tipus M03
250 v í5 A' menet M5
250 V, 20 A, menetll/16

Típus c/M05
250 V,15 A, menet M5
250 v, 20 A, Ínenet M6



llotIÉ -
FűtószaIagok csil|ám és keramikus szigetelésseI
tápfeszü|tség átvezetése

Haszná|ás: csi||ám szioete|és: M-, c/M.-
(Más variáns a tech nikai adatokhoz - kérdés)

Típus M06
250 V' í6 A

rádiális belo|ás

Típus c/M07
250v,15Á' menet M5
250 V, 20 A, menetM6

keramikus szioete|ésI c/M-

Típus c/M08
250 v' í6 A
max.200'C

radiá|is beto|ás

E
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Típus c/M09
radiá|is beto|ás

,41\
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lrdlE[ -
FűtőszaIagok csiIlámes keram ikus szigete|ésseI

keramikus szioete|és: c/|\'í--

Típus c/Mí30
250 V,16 A
max. 200'C

beto|ás 21. fok a|att

Típus c/Mí07
Íadiális kivezetés

tápfeszü|tség átvezetése

Tíus c/Mí0
250 V, 16 A
max. 200" C

axiá|n í zasouváni

Haszná|ás: csi||ám szioete|és: M--' c/|\'í_-
(Más va.iáns a technikai adatokhoz - kérdés)

Típus c/Mí0
250 V' í6 A
max.200" C

langencjá|is beto|ás

Jf l-T. .-Tl 
-l

Itr][U-]]:l

Típus c/M'|04
radiá|is kivezetés



FűtőszaIagok csi||ám és keramikus szigete|ésseI
tápfeszü|tség átvezetése

Haszná|ás: csi||ám szioete|és: i'í--, c/M--
(Más Variáns a technikai adatokhoz _ kérdés)

keramikus szioete|ésI c/M--

ffiI
Típ. c/Mí7 Ax
axiális kivezetés

o

ltot14 -

Típus c/Mí3 Tx
tangenciá|is kivezetés

Típus c/Míg Tx
tangenciá|is kivezetés

Típ. c/M17 Tx
langenciá|is kivezetés

Típus c/Mí3 Ax
áxiá|is kivezetés

Típus c/M19 Ax
axiá|is kivezelés

1fff v]!t
ILr  \ l
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FűtőszaIagok csi||ám és keramikus szigetelésseI
tápfeszü|tség átvezetése

Használás: csi||ám szioete|és: M_.' c/l'í--
(|\4ás variáns a technikaiadatokhoz - kérdés)

Típus c/M2í Ax
axiá|is kivezetés

Tipus C/M22 Ax
axiá|is kivez€tés

lÍotlc{ .-

keramikus szioete|és: c/M--

Típus c/M2í Tx
tangenciá|is kivezelés

Típus c/M22 Tx
langenciá|is kivezetés

{ ti



lIoLJÉ{ '-
FűtőszaIagok csi||ám és keramikus szigete|ésseI
tápfeszíi|tség átvezetése

Haszná|ás: csi||ám szioete|és: M-., c/M-_
(Más Variáns a technikai adatokhoz - kérdés)

Tipus c/Mí05
250 V,16 A
max.2O0" C
Íadiá|is betolás

keramikus szioete|és: c/M--

Típus c/M'| 09
250v í6A
max. 200' C
tangenciá|is beto|ás

Típus c/M,l29
250Ví6A
max. 200' C

axiá|is beto|ás 2í. íok á|átt

Típus c/Mí25
250 V' í6 A
max. 200' C

lengenciá|is belo|ás
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Fútószalagok csil|ám és keramikus szigete|ésseI
tápfeszü|tség átvezetése

Haszná|ás: csi||ámsziqetelés:
([,lás variáns a technikai adatokhoz -

Egyenesen vezetott vezeték
Típus c/M'|2
250 V,14 A

C=30mm
D=46mm

Típus c/Mí37
250 V, 30 A

ldlÉ,r-

keramikus szioete|és: c/M_-

Típus c/M133
250Ví0A

tv--, c/M--
kérdés)

Típus c/M16
250v í6A

B=45mm

D=75mm

axiá|is kivezetés

rol

Típus c/Mí8
250 V, 30 A

langenciá|is kivezetés

!!! ffiílllH



ltotlE[ r-
FűtőszaIagok csil|ám és keramikus szigete|ésseI
tápfeszü|tség átvezetése

Haszná|ás: csi||ám szioete|és: |\' --, c/M-.
(Más Variáns a technikai adatokhoz - kérdés)

Típus c/M20 Tx
250 V, 30 A

1Öbb fázisú tápfu szü|tség
langenciá|is kiveze|és' |ehel axiális is

keramikus sziqete|és; c/l.i|-.

Típus c/M.| 54
250 V, 30 A

tangenciá|is kivezetés

Típus c/Mí4í
250 V, 40 A

ttbb fázisú tápfeszÜltség
tangenciá| js kivezetés

TíPus c/M145
250V604
löbb fazisú tápfeszÜ|lség

Típus c/M,| 49
250 V, 30 A

radiá|is kivezetés
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