hotle[

I
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hajlítottfűtőtest

Az a|apilástó|'vagyis 1973.tóla
Ho6et HelzPatrojan und zubehö|
Gmóí fejleszlésgyáÍtÍutőtesteke|'
íészgexpanzos
AzTtá ÍoLyamatosan
mŰvolot6kn€ k ' KöVetkozetes
a vásádó Íe|é
éÍdek|ódésáveI
m6go|dásraképes'ami az
sokÍé|e
iparifŰ|ésti||eti'
A LÜdenscheidbenés Má|Lin
mÚktdö gyáílókTzpon|okkaI
(ÍütipatronésspiÍá|isfÚtópalmn
gyártása )a Hotsétcág gyádás]
know.how.tés a jövör6 nézve
továbbifojlódésipotenciá|tkiná|'
pÍogramína!
szé|esÍaktáÍi
íende|kezik.
de a vásáíó egyéni
igényeitis teljesitenilldja:
íŰtópaÍonok'spirá|isíÜ|őpa|rcnol'
de Íej|ett€bb teÍmékeinkis idetaÍtoznak'minta homex.hots|ot'
hots|ight'A Hotsetcóg minöségi
szolgá|tatástnyÚjl a vásá óknak, dg
nyitotta cág az individuá|isvasár|Ti
igényekfe|éis.
Egyedü||gyludjaa cé9bizonyí|ani
ercjét-úgy'mintebbena
kata|ógusban'enné|a leímékné|.
o|yanfijtótestetkÍná|'amely ki|Únr
minóségU'technikai|a9éíettés
kü|Önbtzóipari mego|dásokban
alkalmazhalo.
vi|ág
ésa Íej|ett
Németországban
több' mint 30 országában a Hotse|
továbbrais az "a|waison step
ahead', vagyis a mindigegy
lépésse|
e|öbb.szlogenhoztadja
magát'
szakképzettmunkaeló gondoskodik
aÍÍó|'hogy a Hotse| cé! a jövöbeÍ! is
a vásáÍ|ószámára Í\egbizhato
paÍtnerIegyen'

$f

lToLIÉ'r
hotflex@
fűtésharmadikdimenzióban
Haj Itás/maidnem/mind€ n Ütt'
A íexibi|i|ásmjndenesetbgnegy
sor meg|o|dotl
éÍ1éket
kíná|'
kÜ]ontsen'ha a csó fŰtótestek
h8j]ásáó| van szó minden
iÍányba'

A HotÍ'€ x @.sze|kapcso|atos
hőtechno|ógatanU mányokennek a
tenTéknekaz e|ónyeithangsúyozzák'
RengetegtL]|ajdonságga
rendekezik:
a tesaeh ltrkö|y hóe|téÍése
/ ouÍopast / a hotflex-sze|1'3t.ra
csÖkkent'( e]|entélben
12t.kaLa
hágyományosfŰtöpa|Ion
haszná]atakoÍ'
)' A tanuImányok
szinténkimutatták'hogy a hotÍlex
hasznáiatakoÍ
egyenIeteshóe|osaás
esetébencca' 20%-ka|csökkent az
időta.tam'

A fe|épiiés
ésa Vezéí|és
egyszeÍŰsödikp|'
tartód9szkájáná|vagy a
kontúryona|.fŰtésné|.
lgy
csökkennek a kö|tségeki
a szeÍszámokkis mérctei'Íövid
e|őá||itásiidó' kisebb
a karbantaítási
kÖ|tség'
nagy
áÍam.megtakaítás'
egyszeÍÚ
táÍo|ás'

Ehhez kapcso|ódika fe|hasznáó flexib |asa
a szeÍszámmodifiká|ásakolésa gyáÍtas

4 íolseÍ bé|sóhóézéke|óvecég hüen
a
egy |épésse|
e|őbb''
"mindig
sz|ogenhez'minta íÚtölesteke|ső
gyádója a haÍmadikdimenziTshotíex.

A hágyományoscső fÚtóleslekke e]lentétben
a homex
kiíejezetten
egyenesátvezetésse|
kapható( ígye|embe
vévea hosszúságot)' A haj|áskorekció]a,vá|tozlatása

A |egkisebbhaj|ásiátméÍó
betaÍtásávaa hotfexet
pontosanát |ehetvinn]a
kézzelis|ehethaj|ítaniés
marthorcnyba.A speciá|isÍeij et rniatlnem szükséges
6 hotíexetutó|agbeönteni.

homel6€1 é| éhel he t€ai

a szeGzám ho.on,lába, bésájlohi vály p| egy

mé|ység
o)= áhéró/ hodlexprcf|já+ 0,]0 mm

q
1 kúLsö
acé|paLást(
1'4s1)
3 - kivozétés
mánéfi€M25,anyák,a|álélek

L(uB) Júlés'
éshaj|áskóplé|én
és2( m n 30mm)

lÍdlÉ-hotflex@/Q/6xG
HajIitotÍfűtótest
négyzetátmérőve|6,0 x 6,0 mm

!fffi--

standardkiszerelés
Mlílmá||.haj|ásiátÍnéÍó:
6'5 mm{ be|só)
lí'x|má||. hómé.sét|ot. pa|áíon: 700.c
TápÍ.!zÜ|ta.g: 230 v' max.250V
Ho$:rbbÍtásl tény€ző:
_ a te|jeshossához igye|emb€ ke||
mggköz€ | i|óérlék
vsnnla hosszúsági
tlle€ n dát i 1.5%:
HoÍony
hosszá(.ádiuszR )x m€ g hossz.tényezó= hossz.
ldiüszná| 6'5 mm=o'97
Édluszná|
10,0mm=0'97
Íádjuszná|
12'5mm= 0B7
rádjuszná|15'0
mm=0.97
rádiuszná|>15,0
mm= 0'98
F{ll.t|€ n zóna: min30 mm/ 30 mm( nemh6j|ltot1
M.!Íná||s k.i|színitéÍhe|é.:
1o Wcm?
(ápp|ikációszsÍint'fuggésa fotóho9szúságon)
vgz.tókr||átfu átvétét&o|
kivozotésminda kéto|dá|onM 2'5 enyákka|ós a|átétb|
Más mé.€tok ós teÍmékváltozaÍok

oplimá|ishoÍony
hotfexbehe|yezése|ol
/o /6x6

a

lÍoBEthotflex@/Q/8xB
Haj'itott fűtőtest
négyzetátméróve|8,0 x 8,0 mm
standardkiszere|és
M|nlmá||.h{lá!|álÍnéró:10'0mm(be|só)
|mál|! hónÉrsétl.t a pal&ton: 700.c
Táp|á|á!| 230V' mal 250 V
HoBrzlbb|tfu| tóny.zó:
{mogkóz€lltó ódék- a te|jesho$zához fgyel€mbe kel|
venniaho$zúságito|eEncjót
l 1.5%:
HoÍonyhosszá ( íádiuszR ) x m69h$sz. tóny€zó = hossz.
L
ádiuszná|10'0
mm=0'95
Édiuszná|l2's
mm=0'95
édiuszná|
15,0mm=0,96
Íádiuszná|>15'0 mm- 0'97
Fúlel|onzón!: min 30 mm/ 30 mm( ngmhaj|ílolt)
Max|má||!
*ü|!zÍn|
torhs|ós;15Wcm,
(app|ikác|ós:elint' fijggésa fÜtóhosszúságon
vsugtók.||átl3 átwz6tós€:
kiv€ze|és m|nde kétolda|onM 2'5 anÉkká ésalátét|el
Má5 méíÉt€kás leÍmékvállozátok

/8 x 8
optimá|ishoony a homexbehe|yezés€ k or/Q

lÍotlc{
hotflex@o 6,5
HajIiÍott
fűtőtest
gómb alakúáimérőve|6,5 mm
standaÍdkiszele|és
Ámora:s,st o,,tmm
Min|mátlshaj|ásiátmérő:
6'5 mm{ be|só)
Max|mál|shóméísék|gt
a pa|áston:700.c
Tápfeszültsóg: 230 V, max.250 V
Hosszabbltási tónyszó:
- a teljeshosszáhozfgye|embe
(megkeelitőéÍték
ke||
venniahosszúsági
io|smncióir 1'5yo:
Hoíonynosszá(údiuszR )x meqhossz'tényezö=hossz'
L
rádiusz6'5 mm= 0'98
Íádíusz
10'0mm=0'98
rádiuszí2'5 mm=0,97
íádiusz15'0mm=0,97
Íádiusz>15'0mm= 0'98
Fűtet|enzóna: min30 Ínm/30 mm( nomhaj|ított
)
Maximáliskü|színitsrhe|és:
1oWcm,
(applikádószeÍint'
függesa ÍÚ1óhosszúságon)
v€zetéke||átiásátvezetése:
kiveze|és
minda kátoldalonM 2,5anyákka|és
a|átétlo|
|\'4ás
méretekes teÍmékvá|tozaiok

Raktári kiszere|é5
HosszÚság
300
350
400
450

500
550

600
650
700
750

oplimá|is horonya hotÍlexbéhelyezésekor
o 6,5

800
850
900
950
1000
1050
1100
1i50

1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

Teljes.(W)'
350
400
500
600
650

700
800
850

900
1000
1100
1200
1300
1350
1400
1450

1500
1550
1600
1650

1700
1800
1900
2000
2100

' r 1 0 % ,2 3 0V

lÍoLIÉhotflex@
o 8,5
HajIitottfűtőtest
gómb a|akúátmérőVel8,5 mm
standardkiszerelés
AtÍné.ó:8'5
t 0,1mm
Minimá||shaj|ás|át'nérő:
10'0mm( bolsó)
Maximá|i6h6mérsék|ét
a pa|áston|700.c
Tápf€ s zü|tség:230V' max'250V
Hosszább|tásltén!'6'ó:
- a |€ | j€ s hossáhozÍgyelem
édék
be kellvgnnia
{megJóze|itö
nosszúsági
to|eÉnciót
t 1.5%:
= hossz'L
Horonyhossza( Íádi']sz
R )x moghossz'tényezó
|adiusz10,0mm= 0,94
édiusz12'5Ínm= 0'g5
rádiusz15'0mrn= 0's5
rádiusz>15'0mm=0'96
Fűt€ t |on zóna: min30 mm/30 mfi ( nemhaj|ított
)

."ion

/o

Máx|má|Ekü|szinit9Íh€ | és:15Wcm,
(applikácjó
szerint'fi]ggés
a fú|rhosszúságon
vétetéké||átás
átv9zotése:
kiv6zetés
minda kétolda|o|r
M 2,5anyákka|és
a|átétle|

Vá|asáható:

AtméÍó:8'0
} 0'1mm
S,210,m
1 m
HGsza bbitási |ényszó:
- a te|jeshosszáhozÍgye|omb€ksilVennia
{m€ g közgli|óéÍtél
hosszúsági
to]e.anciót
i 1'5ol.:
Hoíonyhossza( ÉdiuszR )x meghossz.
tényezó= hossz.L
radiusz10,0mm=0,92
Édiusz
í2'5mm=0'93
radiuszí5'0mm=0'94
Íádiusz>15'0mm=0'96
Más mérelek
ésteÍmék
vá|tozátok

Raktárikiszere|és
300
350
400
450

500
550

600
650

700
750
800
850
900
950
1000
1050
1100
1150

optimá is ho|onybe|ehe|yezése
hotflexoo 8'5

1200
1250
1300
1350
1400
1450
1500

650
750

900
1050
1150
1300
1450
I600
1750

1900
2050
2200
2350
2500
2650
2800
2930
3060
3190
3320
3450
3580
3710
3840
3970

700
780
860
950
1000
1100
I190

1250
1350
1430
1500
1590
1650

1750
1830
1900
1990
2A7A
2154
2230
2300

ltoL1c{hotflex@
Vezetéke||átásátvezetése ( kéto|da|ú
)
Kivezetésmenétle|M2,5

vá|asáható

standard

kivszetés
M4 menett€ |
acé|anyákésalá|é|ok

acé|anyák ésa|álé|ek

Lapos konnektor

lÍ-.lT.]] r-:l
lL lL r J- l

szélesség:
6,3mm

Ponthégesztett
vezeták

vá|asztható

r k|€ | hu/a|.üvegszá|ass/igele|és
\ JzU v |g' '

sz'ikonos izo|áciö ( 'l8o tjg. )
|enonosizo|ácir ( 260 t.ig. )
(600 c.ig )
hóe||ená||ó

Keramíkusgyöngyök
gyÖngyökkeI
szigete|és
keÍamikus

Keramikusszorító
mérot:
14 x 2'l x 25 mm
Üzemihómérsék|et|
230uig
ítvidtávú:280
tjg

lÍotlÉ"
hotflex@
technikai adatok
hotflex'/Q/6x6
PÍofiI

A pa ásl anyaaa
A pa]ás|max'hőmérsék|ots
Územifeszü|tséo

6x6mm
nemesacé|( 1 4541)
m a x . 7 0 0 0C

max.250
V

Te|iesí|ményi
toleÉnciáia

!10%

szlgo|oLési
szi|áÍdság
hideg
á||apotban
Levezetésiáram
hideoá||aDo|ban
Maximá|is
eqvséoos
hosszúsao
Egyeneshosszúsáq
lo]eÉnciáia
lúaximá|is
ku|színi
teíhe]és
a
pa|áston
üzomihómérséklet
es
höméÉél
|e|foayasz|áss.z-g.nnt
['4]nimá|is
haj|ásiátméó

>5 r\4(]500v-Dc

Magasfeszü|tségÜ
szi|árdság
hideg 1.000V.Ac (egyenesá||apotban
)

<0.5mA 253V.Ac
1.500mm
i 1'5o/o
max.to vwcm_

Nem haj|ltotlzóna

6'5 mm( be|só)
m i n . 3 0 m m / 3m0m
m i n . 3m
0 m/ 3 0m m '

A pa|ástanyaqa

8x8mm
nemesacé|{1.4541)

hotflex'/Q/8x8
Pa|ástmaX' hóméÍséh|ete

max. 70OoC

max.250
V
Íe|jesitményi
to|eÍanciája
t
10
%
-_
l/agasfeszü|tségÍ]
síáaság h|deg 1'oooV.Ac ( egyenesálbp

'álePj!tran

szigete|ési
szi|árdság
hideg
á||aootban

>5MO 500V-DC

Levezetésiáramhideqá||aDotban < 0.5 mA253 V.Ac
Maximá|iseovséoeshosszúsáq
2.600 mm

EoyeneshosszÚsáoto|eranciáiá

Maximá|iskÜ|sziniteÍhe|és
a
pa]ás|onüzernihömérsék|et
és
hőmérsék|et
foqyasáás sz€ Í int

Minimá|ishai|ásátméró
FŰte|lenzóna

Hai|í|a|]an
zóna

10 mm( be|sö)
min.30mm/ 30 mm
m i n . 3m
0 m / 3 0m m '
' |ásdszere|ési
utasl|asok

lto$E[
hotflex@
technikai adatok
hotflex@o 6,5
A pa|ástanyaga
Apa|ástmaximá|is
höméísék|ele
UzeniíoszÚ|tség
-e|jesinény
lo|elanciá]a
lúagas
feszü|tségü
szi|árdság
hideg
szigete|ési
szi|áÍdság
hideg
á||apotban

nemesítet
acé|( 1.4541)
max'7oooc _ma}'250V
} 10%
-.
1.000V-Ac (egyenesá||apotban
)

> 5 MO 500V-DC

LeveletésiáÍamhidegá||apolban

< 0'5 mA 253 V.Ac

Egvenes hosszúságto|eíanciája
['4ax!má|is
kü|színiteÍhe|és
a
pa|ástonüzemi hórnéEék|el
és
höméE\!e!j9!Jasllás
szol :J
MiniÍnálilhei]é!"]iEÉíö
-

l1'5 %
Írlax'10 !!'/.m--

hosszüság
M4!rná|isegységes

Hai|ítat|an
zóna

hotflex-s 8.5

6,5 i 0,1 mm

Áiméró
Apa]ást anyaga
Á pa|ásimaximá|ishóméEék|etg

1.500mm

6'5 mm ( be|ső ) _-

min.30mm/ 30 mm
m i n . 3m
0 m/ 3 0m m '

8,5r0,1 mm
8,0! 0,1mmvaov8,2t 0.1rnm
nemesíietacé|(1.4541)
max' 7000 c

JtS'li t"*'jt,"es
.""250 V
__.L
10%
.T9!es!qÉ.t!9]9!9!!Éja-|\,lagas
feszÚ|tségü
szi|áÍdság
hideg 1'000V-Ac(egyenes
á||apotban
)

á|EP!!en

..--

szi9ete|ésI
szi|áídsághidog

> 5 MO 500 V-DC

Levez€ Í ési'dlan
trideg..||apot|tran
<o,5nA ,€ ' 3 V4.-_.l''4aximá|is
egységss
hosszÚság
2.600mm

-E9J9!99,8!92!91sl9leE

Maximá|is
t<iltszini
terheIes;
pa|áston
ÜzemihöméÉék|et
és
hönéÍsék|€ ! ]!9g/asllás
sze nL lúinimá|isbaj|ás
átméíÖ
HajIitat|an
zóna

ma

_

b-m_

10 rnrn( belső)
rnn.30mm/ 30 mm
min.30mm/ 30 mm'
. iásd szere|ésiu|asítasok

Fontosszere|ési
utasitások
A fÚtet|en
zóna ésa íltet|en
zóna va|amint
a ÍltÖtt
kÖrnyók'
kb' 5 mm
kÖáiátmenethajIlthalat|an!
Beszerc|éskoÍ
bs ke||hogy
|egyentartvaa minimá|is
fütőtestfa|távo|sága
12mm.
Tompított
é|enkeÍesáÜ|
ü|tessék
be.
U|tessék
be mindignagyobbhoÍonyba'
mintami|yen
a homex
kercsztmetszetevagyátméÉje
- |ásd optimá|is
hoÍonyok
ábéi.
Respektá|ják
a Íninimá|is
haj|ásiátméÍőket'
E|haj|ított
részeket
ne egyenesítsék
vissza'

