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

haszná|ata
szé|eskorű.
A henger,laposésrámfűtótestek
akkora fútötestet
rajzvagymintaa|apjánis |e|ehetgyártani.
mego|dható,
Ha technikai|ag
vagy
me|yrecsi|lámot
e|ema vi||any-szigete|és,
A fűtóvezeték
me||ett
a fö konstÍukciós
kerámiáthaszná|unk.
ke||fordítani
arra,hogya testrene
kÚ|önosennagyfigye|met
haszná|atakor
A fűtőtestek
mŰanyag'
o|yananyagok'
minto|aj'vízvagyo|vadt
kerÜÜenek
csi||ám-anyag
éscsillámpor
,'ikaniÍnevűspeciá|is
csi||ám-anyag.
csi||ámgzigetelés:

préseléséve|
|gyjön |étre
me||ett
deszkára.
ke|etkezik
a Phtogopit, nagynyomáséshómérsék|et
ésminimá|is
a haj|atban,
keménységben
kitűnótulajdonságokka|
a többrétegű
sziegete|ódeszka'
vastagságga|.
szigete|óanyag
stÍuskovákeramika.
szabványo|t
Keramikusszigete|és:
minta bárium.oxid'
magnéziumtsszetéte|e
szi|ikátésadaIékanyagok'
Ez azanyaghóál|ó1'000"c-ig.

A|apvetőtechnikaiparaméterek:

max.üzemihóméÍsék|et
max' felü|etiterhe|és
fal ereie

csil|ám

300'c

4 W/cm'
cca 4.0 mm

szioete|és

keramikus

500'c

8 W,lcm'

cca í2 mm

rajz:
FútószaIagrajzaa kata|ógusVégén'
A íútősza|ag
az e|készített
sémábasémába.
A fútősza|ag90o..osforoássalközépÍő|van |eraizo|Va
fűtósza|agva|ódinagyságábó|induIki.A táb|ázatkitö|tése
A rajzésa táblázatkitö|tésea konkrét
Fe|vi|ágositást
nyújtkü|önbtzö
egyszerűéscé|szerii'nem időigényes.
ésa rajze|készítése
p|.
nyí|ások,
kivágások'
i||eti
és
a
fűtósza|ag
átvite|énél'
ami
a
megadott
értékeket
kérdésekben,
a
dugó
csat|akozása
esetében.
ésirányavagy
e|he|yezése
a vezetékekkivezetésének
eseténfordu|jon
hozzánk.
Kérdés

]ÍoLIÉ
FűtőszaIagcsil|ámszigete|ésseI
á|ta|ános

Fíitósza|agcsi||ámszigete|ésse|
FeIhaszná|ás:
A befecskendezógépek
éscsigásprések
müanyagje||egú
hengeÍeinek
ftjtésére'
A csi||ámszegetelésű
ít]töleslekideá|ismego|dást
nyújlanak
henger
íe|ü|etűek
fijtéséné|'
akár számta|an
a|ka|mazás
eselébenis'
Elónyök:
kitÚnómelegátvite|
e kifljtőhengeÍre
egyenIetes
meIegilés
( he|yeshaszná|a|
hosszÚé|ettartam
esetében)
könnyű beszeÍe|és
magasmechanikus
sziláídság
Átméró:60 mmló|'
500 mm- né|nagyobb
átméÍóné|jobb
kélvágylöbbszegmenles
átvezelésl
vá|asztaniöná||óláp|á|ássa|'
szé|ésség:
minimá1is:
20 mm
máximá|is:
500mm
Technikaiaclatok:
maximá|iskülszinimegteíhe|és:
4 w/cm2
maximá|isüzeme|tetési
hőfok|300. c
be|sófa|;nemesacé|
magashóvezetóképességge|
acé|magashóá||óképességgeI
!!]]glts! 'ozsdamentes
fijtóvezelék:
NicÍ80/20
lisáa fo|ytonos
csi|lámszige|e|és
magashómérsék|etekíe

vezeték átvez€tésé:
drót:Ni-huza|
vagynikke]ezett
rézbevezetók,
üVegszá|ásszige|e|és.védóVezeték'
drót beszövésse|
kapcso|ótábIa
fiókok
l\4ásátvezelések
technikaiadatokíigye|embe
Véte|éVeI
( szükségeskérdés
)
Tápfeszü|tség:
egy íázisos
-100 mmszé|ességtö|
háÍomíázisú
gömbt|ytjvágy ová|is,méretkéÍésre
mindensza|agnéV|eges
VangyáÍtva
á|méróre
p|'
kiszedések'
nyí|ások
éskü|önfé|e
hoÍonyok
hóe|emekhez
kérésre
elkészilhelők'

hollGt
Fűtőszalagokkeramikusszigete|ésseI
á|ta|ános

Fűtósza|agok keramikus szigete|ésse|
vezeték átvezetése;
FeIhaszná|ási
gépekéscsigásprések
beíecskendezó
mÚanyagje € g Ü
drót:Ni.huza|vagynikke|ezett
íézbevezetók'
hengeÍeinek
íÚtésére
Üvegszá|as
szigete|és'
védövezeték'
a keÍamikus
szigete]ésseI
e||átott
íütóleslekideá|ismegoIdást
nyújIanak
a hengeÍf€ | Ü|e|ÚekfÚtésekoÍ.
akár számlaIanaIkaImazás
kapcso|ótábIa
E|ónyök:
A me|egáfuite|eegyüt|te|jesed.k
ki az átvile||e|
ésa sugárzássa|
Íonlostu]ajdonság
az eneÍg]am€ g takáÍi|ás,
mive|a keÍamikus
ros|anyag.
sz]ge|e|és
e|he|yezése
a keramikuséskÜ|sőpa|áslközt
20%. kaIcsÖkkenti
az eneígiaÍogyaszlását,
e||entétben
a csi||ám
szigete|ésű
f|j|ótestekke|'
egyen|€ | esmeIegilés
( he|yeshaszná|alesetében)
hosszÚé|efiáítam
könnyúbeszeíelés
magasmechánikusszi|áÍdság
Átméró:70 mm'ló|.
500 mm- né|nagyobbá|mérónéljobb
kélvagylöbbszegmentes
átvezetést
vá|asztaniöná||ótáp|á|ássa]'
szé|esség:
az átvezetések
szé|essége
a keramikusb|okkok( szige|e|ók
)
nagysá9áló|függ'
T€ c hnikaiIagIehe|séges
az 500 nm.né|nagyobb
szé|esseg
Technikaiadatok:
maximá]iskü szini megterhe|és:
8 wcm,
maximáIisüzeme||etési
hóÍok:
500. c
acé|magashóálló képességge|
!]ii]glb!:rozsdamentes
fŰ|óvezeték:
Nicr 80/20
magasíokÚkerámikusszige|e|és
keÍamikus
Íos|anyag'
szigete|és

Íiókok
|\,1ás
átveze|ések
technikaiada|okfigye|€ m be
( szÜkséges
kéÍdés
)
standard szé|ességek
táb|ázátá( mm )
68
113
158
203
248
293
338
383
428
473

31
121
166
211
256
301
346
391
436
481

38
83
124
173
214
263
308
398
443
488

46
91
136

53
98

368

61
106
í51
196
241
246
331
376

450
503

466
511

143

181

188

271

279

226

316
361
406
451
496

413

421

Tápfeszü|t3égi
egy íázisos
háromfázisÚ.53 mmszé|esség|ó|
121mm.ig
háÍomfázisÚ
csi||agbekötésben
- 128mm-ig
Átvezetés:
g0mbö|yÜvágy ová|is'méÍet
kéÍésÍe
mindenszaIagnév|eges
átméÍóÍe
van gyádva
kiszedések.
nyí|ások
éskÜ|öníé|e
horonyokp|.
hóeIemekhez
kéÍésre
eIkészíthetók

lrcEÉFűtőszaIagokcsiIláméskeramikusszigete|éssel
szerelésiutasítások
Szere|ógi uta8ítások:
A he|ye6be6zere|és
éÍdekében
szÜkséges
e||enórizni'
hogya
csavaré|ággé
bevan'e erósitveéshogystabi|ak.e
á hengerben'
amjtÍüteniakerunl'
Köru|be|üI30 . .{0perc után e||enóÍiznia csavar behúzását.
A 20G300 mm.né|nágyobb átméróné|
aé|fugót áján|atos
haszná|nia behúzhatócsavaÍon.Ez a kombináció egyen|etesés
tökéleles ío9áí biáosit a hengerre|.
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]oLIÉFűtőszaIagokcsi||áméskeramikusszigete|ésseI
tápfeszü|tségátvezetése
Haszná|ás:csil|ám szigete|éslú--,c/M-keramikusszioete|és
c/M-( Más vaÍjáns
a technikai
adatokhoz kérdés
)

Típus M02

Tipus M03

250V, 15 A, menetM5
250V' 20 A' ménét
M6

250v í5 A' menetM5
250V, 20 A, menetll/16

hosszÚságL- min' 18 mm

TípusM04

Típusc/M05

250 v' í5 A' menetM5
250 V, 20 A, menetl'rtG
hosszúságL - min.18 mm

250V,15A, menetM5
250v, 20A, Ínenet
M6

llotIÉ FűtószaIagokcsil|áméskeramikusszigetelésseI
tápfeszü|tségátvezetése
Haszná|ás: csi||ám
szioete|és:
M-, c/M.-

keramikusszioete|ésI
c/M-

(Más variánsa technikaiadatokhoz- kérdés)

TípusM06

Típusc/M08

250V' í6 A

250 v' í6 A
max.200'C

rádiálisbelo|ás

radiá|isbeto|ás

E
l?l
l@o

LT

l-

70

Típusc/M07

Típusc/M09

250v,15Á'menetM5
250V, 20A, menetM6

radiá|isbeto|ás

,41\
,í_i_l\

lrdlE[ FűtőszaIagokcsiIlámes keramikus szigete|ésseI
tápfeszü|tségátvezetése
Haszná|ás: csi||ámszioete|és:
M--' c/|\'í_(Másva.iánsa technikai
adatokhoz kérdés)

keramikus
szioete|és:
c/|\'í--

Típusc/Mí0

Típusc/Mí30

250V' í6 A
max.200"C

250V,16 A
max.200'C

langencjá|is
beto|ás

beto|ás21. fok a|att

Tíusc/Mí0
250V, 16 A
max. 200"C
axiá|nízasouváni

Jf l-T. .-Tl

-l

Itr][U-]]:l
Típusc/M'|04

Típusc/Mí07

radiá|iskivezetés

Íadiáliskivezetés

ltot14 FűtőszaIagokcsi||áméskeramikusszigete|ésseI
tápfeszü|tségátvezetése
Haszná|ás: csi||ám
szioete|és:
i'í--,c/M-(Más Variánsa technikaiadatokhoz_ kérdés)

keramikusszioete|ésI
c/M--

Típusc/Mí3Ax

Típusc/Mí3Tx

áxiá|iskivezetés

tangenciá|is
kivezetés

Típ.c/Mí7Ax

ffiI

Típ.c/M17Tx

axiáliskivezetés

langenciá|is
kivezetés

o

fff

Típusc/M19Ax

Típusc/MígTx

axiá|iskivezelés

tangenciá|is
kivezetés

T

Ú

v]!t
ILr \l

1

lÍotlc{.FűtőszaIagokcsi||áméskeramikusszigetelésseI
tápfeszü|tségátvezetése
Használás: csi||ámszioete|és:
M_.' c/l'í-(|\4ás
variánsa technikaiadatokhoz
kérdés)

keramikusszioete|és:
c/M--

Típusc/M2íAx

Típusc/M2íTx

axiá|iskivezetés

tangenciá|is
kivezelés

Tipus C/M22Ax

Típusc/M22Tx

axiá|iskivez€ t és

langenciá|is
kivezetés

{

ti

lIoLJÉ{
'FűtőszaIagokcsi||áméskeramikusszigete|ésseI
tápfeszíi|tség
átvezetése
Haszná|ás: csi||ámszioete|és:
M-., c/M-_
- kérdés)
(MásVariánsa technikai
adatokhoz

keramikus
szioete|és:
c/M--

Tipusc/Mí05

Típusc/M'|09

250V,16 A
max.2O0"
C
Íadiá|is
betolás

250ví6A
max. 200' C
tangenciá|is
beto|ás

-_J.-

- -----t-------

/----r---\

Típusc/Mí25

Típusc/M,l29

250V' í6 A
max. 200' C

250Ví6A
max. 200' C

lengenciá|is
belo|ás

axiá|isbeto|ás2í. íoká|átt

tr=
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fi:tf
r----+
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ldlÉ,rFútószalagokcsil|áméskeramikusszigete|ésseI
tápfeszü|tségátvezetése
Haszná|ás: csi||ámsziqetelés:
tv--,c/M-([,lásvariánsa technikai
adatokhoz kérdés)

keramikus
szioete|és:
c/M_-

Egyenesen vezetott vezeték

Típusc/M'|2
250V,14A

Típusc/M16

Típusc/M133

250ví6A

250Ví0A

B=45mm

C=30mm
D=46mm

D=75mm
axiá|iskivezetés

rol

langenciá|is
kivezetés

Típusc/Mí37

Típusc/Mí8

250V, 30A

250V, 30 A
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ílll

ffi

H

ltotlE[ rFűtőszaIagokcsil|áméskeramikusszigete|ésseI
tápfeszü|tségátvezetése
Haszná|ás: csi||ámszioete|és:
|\'--, c/M-.
- kérdés)
(MásVariánsa technikai
adatokhoz

Típusc/M20Tx

Típusc/Mí4í

250V, 30 A

250 V, 40 A

1Öbbfázisútápfuszü|tség
langenciá|is
kiveze|és'
|ehelaxiálisis

ttbb fázisútápfeszÜltség
js kivezetés
tangenciá|

illl

m

w

keramikussziqete|és;
c/l.i|-.

n
n

2

3

5

56
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TíPusc/M145

Típusc/M,|49

Típusc/M.|54

250V604
löbb fazisú
tápfeszÜ|lség

250V, 30 A

250V, 30 A

radiá|iskivezetés

tangenciá|is
kivezetés
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