
lsolite - Spray Hotset
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TuIajdonság:

hóvezetö képBsségtj
e|9k|rcmosság vezstőképte|€n
koÍózió gáto|ó
cstkkonti a íÚtötest besÜ|ésé|
cstkk€nti á ladozékok kopásá|
kitÖ|ti a mikÍoszkopik]s |evegó
íéseket ás buboékokat

Hó e||ená||óság: 1'000 c

Nagyon fnom keramikus por

líennyiség:400 m|

Magas hómérsék|etű
e|vá|asztó szeí |so|ite .
Spray

szepa Étoí oldha|ó kötésekíe
íagadás és besü|és e||en magas
íokü köínyezetekben'

speciá|isan e|ökészltel recepfu .a
fútó e|€mekre kivá|ó hóvezetr
képességge|'

Kivá|ó e vá|asz|ó képesség
fémeknél' üvggné és mtjanyag

A|kalrnas íoÍasztási és hegesztési

Kétrészes beöntő massza fűtő testekre

:'i+*{r

Kétrészes beöntó massza
fűtő iestekre

Kétíészes hóvezetö képessegÜ
szubsáÍátum fÚtó testek
beiIEsaéséÍ€ nÚtokba'

FÚtó testelv|z há|ására k ehet

TuIaJdonság:

Ké|íészes szrbszíátum:

gitt

lvlaximá|is megrnunkálási
htméísék|et: 650 l

EIokÍomos vézétőképésségÍ)
any.g I

1.000g-betnlópor
1.0 | - gi l t

TuIajdonság:

[,|érs|: 500 x 500 mm ( s|andard )
( igény sze n| )

Szé|esség : 6 rnm

HómóÍsók|eti stabi|]tas: 400 c"ig

sljl(lség : ccá 87o kg/m3

Hóvgze|ó képesseg: o'175 W/mK

Hőszigete|ési deszka
Hőszigetg|ósi deszka

cémenrkeÉmikus önhoÍdó
nedvesség a|ó nem égó |ap'

ltÉJd



lotlÉ -
Magas te|jesítményű fűtőpatron,
Technikai adatok*

HHP LHT Hajlllotl TtbbÍétegŰ
é||eI

NP

PaÍon pá|ást
+ krómozolt acé|

+ acé|' nikkg|gzo| acé|' sársaÉz

j2ig6t€|óanyag
I eóssgn besúíIlell Mgo
I MoO
útó vezeték anyag
Nicí8020

Max' hómársék|et 750 t '50 c ooc )0c i o t  4 0 t
Magas Í€szÜ|Eégű szi|áÍdság
h|d€g á||apotbán
o<6 . 0mm
+ néV|eges f6szÜ||ssgná| < 24V
+ néV|eg6s íeszÜ||ségná| > 24V
Magas Í6szü|!sé9ű szi|áÍdság
hld6g á||epo|bán
o>6 , 0mm
+ név|6ges ÍészÜ||sósná| < 24V
+ név|goss íeszÜ||séoné| > 24V

500 v"Ac
800 v,Ac

500 v-Ac
1500 v-Ac

500v-Ac
800v-Ac

500 v-Ac
1500 v-Ac 1250 V-AC 1250 V-AC

500 v-Ac
1500 v-Ac

Min' szigete|ési szi|ádság hideg
á||aDo|ban 5o0 V.oc menten >=5 MOhm >=5 MOhm

Max' |6voze|ásj árám
hid69 á||apo|bán 253 V-Ac <=0 5 mA

Egyen|ó hosszúság lo|erancia

+ abszo|Ú| (minimá|is)
r '1.5% 1.5% 1.5V0 I  | .5% '1.5% í'5%

Te|igsÍ|mény tole€ncia
hideo á||aDo|ban ! 10% '10% 10v. r 1ooÁ r 10ya x 1O'k
A|méró lo]6ranc|a
+ metÍikus mélet (mm)

+ méret |NcH (mm)

.0.02 - {.06

r0.02

!0.1 Í0.2 -0.3-+0.1 1 0 . 1 kérdés

MaX' táp|á |ási Üzsms|te|ás
240 v

260 V 24v
Max. í€|u|g|i tgÍhg|ás kédés
FÜte||en zóna hosszúság
+ f€j részén
+ f€nék részón

l - 20  mm
l - 9  mm

-20 mm
-9  mm

16 mm
6mm

11omm 12 mm
3mm

12 mm
3mm

Max e€ységes hosszúsag
+ patrcn o < 6,0 mm
. patron o > 6.0 mm (csiszolt
pa|ás|)
+ patrcn o > 6,0 mm
(csiszo|9||an oa|ásl)

350 mm
1500 mm

3000 mm

1500 mm
1500 mm

3000 mm

1500mm
1500mm

3000 mm 550 mm

kérdés
kérdés
kóÍdós

. standáld átvezetés, más lechnikai mego|dásokná| szükséges kéídés


