
lÍot1el ..-
fűtőfúvóka ( BMD típus ) befecskendezőE|zár| Hotset

fúvókákhoz

BÍ\'4D tipusÚ e|zárt HoÍseÍÍiitőÍúvóka befecskendező
fÚVókákhoz. Komp|ett, zárt rendszer, Véde|met n\4]j1a
mÚanyag behatolása e||en. A rendszer a minöséget és
a hosszú é|ettarlamot garantá|ja.

E inÍegrá|t fÜtő e|em le|jesílmény felosztását
Iehelségessé teszi minden specifikus eseire'
nagyon róVid fúvókák me||et is' magas te|jesítmén},t és
awala szÜkséges fútó szintet és fe|osztást' A konstans
me|eg fe|oszás megőrzi a csatoma egész hosszán még
a hosszÚ fúVókákná| is'

Elzárl HolseÍ fűtóíúvóka ( BMD tipus ) |ehelóVé leszi a
é|Vezónek a technikaiés gazdaságos gyártást magas
minóségi szinten extrém méretekné|.

E|zárt HoÍseÍ fŰtőfÚvóka ( BMD típus ) kihasználja mind
ítjtő e|emet a spirá|is í|.jtó palronl
WRP/Maxi4'6 x 8'6 mm integrá|t Fe cUNi hó e|emme|
kompIetl eIzártan, 1ömítettrendszerben mÚanyag
behato|ása e||en'

Beöm|ö kaná|is nitr idá|as5aI Van negigaziNa'

Kieme|kedik kjs merÜ|ési méretekke mé|y idomokba.

Három íó cserélhető fecskendóhegy.

Adható szigeie]ócstjveI keramikus anyagbó|'

Tápíeszü|tség 230 V

Vezeték hosszúságai kíVánság szerinl. dÍót beszöVésse|

l'4enet mérele: max'z 60 mm
max. hosszÚság 45 mm



]ÍotlÉ

technikaiadatok standald méretek vá|asztható méretek

max. hómérsék|et a csatornában 47oc 
A meÍü|ési hosszúság L1 slgele|és magassága
c fíjtóhosszúság L2 menet hosszúsága és

méIete (max' 45 mm)
rnagasíeszü|tségÚ szi|árdság hideg á||apotban z1 beöm|ő kúp
1250 V.Ac o2 menet mérete (max' 55

mm)

szigete]ési szi|árdság hideg ál|ápotban 5 M(,soo 
beöm|ési szög

V Ac me||ett R legömbö|yítési sugár
R csatolás te.e

|ovsz€lósiáÍam hideg á||apotban 0'5 mA253

t€|jesítmény io|eÍancia hldeg á||apotban 10
%

Üzemi feszü|lség máx' 440 V

Tipus
BI,4D

teIiesitménv C + heov Vá|asáható méÍetek
rt I rz I zr I oz loeomtesiszoqmenet(mm) ímm)

5830137 90 250 30 16 +20
5830143 140 550 80 66 +20
5830151 '190 1000 130 1í6  +2o
5830253 240 1150 180 '166 +20



E|zárt H ots et lűtőf úvóka ( B M D tí p u s ) befecskendezó
fúvókákhoz - fúvóka hegye

A cseré|hető hegyeknek köszónhetően az elzárt HoÍseÍ (B|VD lípusú) fÜtófÚVókákat
kü|önfé|eanyagokhoz Iehet haszná|ni'
A ÍúVóka hegyei egyrnástó| kü|önböznek'

1 típus

. konvex, Ío|yamatos kúpnyí|ássaI

. anyag g}orsu|ása a fúvókában
köszönhetően a csó fo|yamatos
szúkü|ésének

2 típus

- kónnyen fo|É anyagok, vagy
mijanyagok,amelyek rostot
képezhetnek' eset|eg
meghatározott torkolati pontjuk van.

( ABS, PA, PET ... )

3 típus

. szabad átfo|yási hegy a
me|egre ézékeny Vagy nehezen

fo|yo anyagokra. ( Po[4' kemény
PVC, PPO,

PPS  . . .  )

A|ta|ános adatok:

R á|rnéÍő fe]advány szeínt

csatoma álméóje áz átjáÍás
terén a Bl\'4D fúvókábó| a
hegybe azonos k€||' hogy
legyen.

hoLIÉ -

- szigete|ő csövek

Régebben a fröccsöntó gépek me|egitéséné| a
fűttjfúvókák áIta| rengeÍeg hő Veszett e|. A
szigete|t csövet rá |ehet he|wzni az e|zá|1
fülófúVókára' HoíseÍ ( |IpUs B|\,4D )' csökken|i a
hő kisugázását mintegy 60%. ka|' Eze|
nemcsak energjátlakarit meg' hanem védiaz
a|katészeket is a me|egtö|'

A BMD tipusú kij|ső fúVóka a szigete|őcső
haszná|aláVa| meghosszabbodik 1 1 mm.reI

j

ocs.701.m


