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Spirá|is fűtőpatron ( WRP típus )
A HoÍsolwRP |ipusÚ filtópatronokat
nemcsak a mÚanyag.ipaíban' hanem
á gápipaÍban' vogyiparban'
csomago|óipafuan vagy az egészsegügyi
6||átássa| kapcso|atos szakteru|eleken

Mind6nüí' aho| követe|mény a preciz
fíjtót€|jssi|Ínény' a spiÉ|is fitópalÍon sokÍé|g
|ehelöségét kiná| mind te|jesilrnánÉen'

Ön értéke|nj íogja, hogy a Hoúseí spié|is
íÜtópa|ron |6h€tőseget nyÚjt mind méíetben,

Minds' az o|sőWRP o 3'3tipusú' gÖmb
aIakú ír]|őpatÍonnaI indiioiiuk 1980.ban.
Ezután |ovábbi innovációk következek:
WRP/ N4ini' vagy íe|Ü|eli vagy kvadratikus
spkáIis Ífjtőpatronok (WRP/F vagy WRP/Q),
WRP/Maxl vagy WRP/N4ikro.

Újdonság a nedvesség e||enivéde|em iP 65
tefÜ|6ii kivezetési vezelék' spi'alis
íűtópatron WRP o 3'3' WRP|F 2'2x4'2'
WRP/Q 3 x 3,

A ktvotkezókben bemulatjukontknek
a spiÉ|is fútöpalíonok szé|es vá|asáékat:

. sp.rá|is wRP/Mikro íiitópatÍonoktó|
egász6n a spiralis WRP/Maxi íút6patíonokig
kÜltnbözö kerBsámetszetekkel,
|gÜssítménnye| és hosszÚságga|.

. sárgaÉzbg öntött spiÉ|is fütópatÍonok
pgr€mm€|' kapcso|i mechanizmUssaI

. spiÉ|is fütópatron hőmé|sék|elé|z éke|Öve|

Az aktuá|is spiá is ÍűtőpatÍonok
éNány6sü||ek a hots|ot és a hots|ighl
|ermék€kné|' a |6|szó|eges te|jesitmény-
í6bsaású fútőteslekné| vékony fa|akka|'

A Hoíset Hgizpatronén und zubehör
GÍ''bH sokéves lapaszta|atta| Íende|kezik
a sphá|is fijtópa|Íonok fej|esaésében ós
gyár|ásában' gaíancia az e|emsk hosszú
é|6ttaíiama' biÍják az extÍém teÍhe|estés
i€ibiIisek'

Kapható íe|teken (figye|embe ke|| venni
a min. haj|ási átnéíót) vágy széthúzolt
á||epotban'

Műanyag kivít9|€zés€
Beóm|ö csatoÍnák f9|heví|óse

ltotlÉ -

Műanyag kiviteIezésg
Közve!eniiI feIh€vít€t bstm|ó

n
|:...=#cÉ

Miianyag k|v|t€|ezése
Kinvomó fgcskendók fu |hévitese

Gsomago|ó technika
Hegesaö vonalzók fe|hevltése

csomagolótechnika
saj|o|ó b|okkok Í€|h€Vítéss

Ipari aIkaImazás
oIajos csatomák m€|69ítós€
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Spirá|is fűtőpatron . WRP / Mikro / F / í'0 x í,6

1,.,L ':* 
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spirá|is fíitőpatron |apos
keresámetszette| í'0 x í'6 mm

slandard kiszere|és

csák fe|tekert á||apotban kapható.

Hosszúság, tijtó hosszúság és teljesltrnény
|ásd technikBiadatok

Be|só átmérö és a csavarcdás hosszúsága -
|ásd kép|et + tecbníkai adalok fgye|embe véte|e

Min. haj|áBi átméró :
fŰtő zóna: 3 mm
fÜtot|gn zóna:3 mm

Max. hómérBák|€t a pa|áston:750t

Tápfészü|tség: 230 V' max' 250V

Fútellen zóna kanyarodása:
axiá|Ís, sugáÍiÍányú vagy tangenciá|is

Fúte||€n zóna (a ):
min.25 mm + csa|o|ó Íej 25 mm

E|vá|asáott csat|akozóf€j €k' max' 25 mm

vez€téke||átás átvoz€tós€ :
1000 mm' tsílon szigete|es (e||ená||a hőnek
260r-19 )

Vá|asíható:

Közos csat|akozóíej
Ktj|só hóe|sm - íe|tekert
VédÖ és lefexcsó ( hüve|y )
osszBhúzó sza|ag
Más átvezetés |echnikai ada|ok fgye|embe
véle|éve| ( szükséges kérdés )

E

a
!

A hosszúság kiszámitásának képléte mm-ben
széthúzott á||apolban

( be|ső menetnek az átméróje + 1'3 ) x '! x menetek
száma x 2

= fúlőhosszúság széthÚzott á||apotban

úgy ahogy a WRP / Mikro o í'3 (szÜkséges kérdés}



ho$É -
Spirá|is f i itőpatron . WRP / Mini / o 1'8

spirá|is fútópatron gömbö|yű
keresímetszette| o í,8 mm

standard kiszerelés

Hosszúság' ítjtó hosszúság és teljesÍ|mény-
|ásd |echnikai adafok

Belsó á|'néló és a csavarodás hosszúsága
lásd kép|e| + technikai adalok |igy€| €mbe

Min. haj|ásl átméró:
fÚtó zóna| 3 mm
fÚtot|on zóna| 3 mm

Max. hóméÉók|et a Paláston:750t

TáPÍ.3zü|Beg: 230 V' max' 250 V

Fi:bt|€n zóna kanyaÍodása:
axiá|is, sugáÍÍÉnyú vagy tangenciá|is

Fi i t € t |enróna(á)|
65 mm + csat|akozófej 25 mm

vezetéktáP|á|á5 átvezetgsé:
1o00 mm' |enonszige|e|es' védóvezg|ék '
és üvegszá|as szigele|és ( e||ená||a h6nek
260Gig )

vá|asáható:

E|vá|asztoü csát|akozóíejek ( táp|á|ás )
Kü|só hó6|6m - Íé|t€ked
Védó és í6í€tcsó ( h(jve|y )

Fűletlen zóna rövidi|ése (min' 25 mm )
Más átv6zetés technikai adatok |igye|embe
Vé|e|éve| ( szÜksóg€s kérdés )

A hosszúság k|számitásának kép|éte mm.ben sréthútott
á||apotban

( be|só menetnek az álmérqe + 1'8 ) x ]r x menetek
száma x 2

= fútőhosszúság széthúzott á||apotban
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lÍotIÉ
Spirá|is fűtőpatron -WRP / Mini / F l1,3x2'3

-3.'1il.ü.l7

spirá|is fűtőpatron |apos
keÍesímetszette| í'3 x 2,3 mm

standard kiszere|és

Hosszúsáq' Í{ltó hosszúság és le|jesltmény -
|ásd a |áb|aza|o|

Bélsó á|rtléró és a csavaÍodás hosszúsága -
|ásd képlet + lechnikai adalok Íigye|embe véte|e

Min. haj|ásiátméró:
mtó zóna:3 mm
Íútet|en zóna:3 mm

Max. hőmérsék|ét a pa|á!ton: 75oE

Tápf€3zü|tsóg: 230 V' max' 250 V

FÍlt€t| €n zóna *anyarodá3e:
axiá|is' sugáriranyú vagy |ang€nciá|is

Fűt€t|en zóna (a ):
65 mm + csat|akozófej 25 mm

vgzgtóke||át,ás átvezel&g:
1000 mm' |effon szigelg|és' védőVszeték '
és üvggszálas szige|elés ( 9||9ná|] a hónek
260cjs )

vá|asáható:

Elvá|asztott csat|akozóÍejek ( táp|á|ás )
KÜlsö hóézékeló - íg|t6k€í
Védó és íeflexcsó ( hÜve|y )
Tsszehúzhaló szaIag
FÜtet|en zóna íÖvidítése (min.25 mm )
Más áwezetés techn]kai ada|ok íigyeIembe
Véte|éve| ( szÜkségos kórdás )

A ho39zú9ág kiszámitásának kép|ete mm.ben
szélhúzot| á||apotban

( be|só menetnek az átmérde + 1,8 )x '! x menetek
száma x2

= í(ilöhosszúság széthÚzott ál|apotban

Raktár| patronok ( széthúzott ) hóe|em né|kü|
( egyenes átvezetés' U.ÍoÍma )

E

Te|jesitmény (W ) Teljes hosszúság. Fútó hosszúság'
'120 426 2 7 1
140 481 326
160 537 382
210 630 475
250 730 575
300 855 700
350 1005 850
450 1201 1046



hot1Ét -
Spirá|is fűtőpatron WRP / F l1'8x3,2

itt'_{ ,il:

spirá|is fűtőpatron |apos
keresztmetszette| í'8 x 3'2 mm

slandard kiszere|és

Hosszúság' íÜtÖ hosszúság és leljesítmény

Be|só ábnéÍö és á csavarodás hosszúsága -
|ásd kép|et + technikai adatok figye|em be vétele

MIn. haj|ásiátméró:
fÚtó zóna: 4 mm

Max. hómérsék|et a pa|áston:750t

Tápfészü|tség|230 V' max' 250 V

Fútet|en zóna kanyároclá5a:
axiá| is 'sugádrányúvagy|anqenciá ls

FÍitet|enzóna(á)|
65 mm + csat|akozófoj 25 mm

Vez€téké|látás átvez€tós€:
1000 mm' ieffon szigete|és' védővezeték '
és üvegszá|as szigete|és ( e||ená|| a hőnek
260()-ig )

Vá|asztható:

Belsó hóe|em Fe cuN J |ípus (standard )'
F9 cuNiL t|pus '  Nic l  N iKtípus
( nem poiencionális vagy potencioniá|is )
Vezelékvéde|orn: huza|os beszöVés,

fém e|emcsö

Védó és íeílexcsó ( hüve|y )

FÚlet|en zóna óvidí|ése (min' 25 mm )
lúás áfu ezetés lechnikai adatok figyeIembe
Vé1e éve| ( szükséges kéÍdés )

A hosszúság kiszámitásának kép|ete mm-ben
széthúzolt á|lapotban

( be|ső menetnek az átmérője + 1,8 ) x fi x menetek
száma

= fŰtőhosszúság széthúzott á||apotban

Raktári patronok ( széthúzott ) hőe|em né|kü|
vagy vele

Te|jesitmény (W ) Te|jes hosszÜsag. Fű|ó hosszúság'
130 340 250
160 390 300
'190 440 350
220 490 400
250 540 450
275 590 500
330 690 600
400 840 750
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Spirá|is fűtőpatron WRP / F I 2,2 x 4,2

spirá|is fíitópatron Iapos
keresámétszettel 2,2x 4,2 mm

standard kiszere|és

Hosszüság, í]|óhosszúság ós tg|jesí|mény'
ásd a tablázalot

Belsó átnéó és a csavarodás hosszÚsága'
lásd kép|€t + iechnikai adalok Íigye|embe vétB|€

Min. hajláslátméró:
fű|ő zóna:4 rnm
fű|et|en zóna: 4 mm

Max. hómérslák|et a paláston:750t

Tápfuszü|tség:230 V' max' 250 V

FÍitet|en zóna kanyarodása:
axiá|is' sLrgáÍiÍányú vagy tangenc]á|is

Fűtet|enzóna(a):
65 mm + csat|akozófej25 mm

vézéiéké||átás átvozotése:
10o0 mm' leffon szigete|ós, védóVezeték'
és ovegszálas szigete és ( e||ená la hónek
260cjg )

Vá|asáható:

Be|só hóe|em Fe cuNi J típus ( starrdaÍd )'
Fe cuNiL|ípus, NicÍ Nj K típus
( nem potencioná|is vagy potencioniális )
Vezelékvéde]em: huza|os beszÖvés'

fém e|emcső
Védő és Ígflexcső ( hüvely )

FŰ|et|en zóna óv]dítése { mjn.25 mm )
Más áfuezelés technikai adatok ígye]ombe
vé|e|éve| (sz0kséges kédés )

A hosszúság k|számitásának képlete l'|m-ben
széthúzott á||apotban

( be|só menelnek az átméróje + 2'2 ) x Í x menetek
száma

= fűtőhosszúság széthúzotl ál|apotban

RaKári patronok ( széthúzott ) hóe|em né|kü|
vagy hóelemmeI

Teijesítmény (W ) Te|jes hosszúsáq' Fűtó hosszúság'

195 340 250
215 370 280
240 425 335
295 475 385
350 550 460
400 610 520
460 690 600
610 850 760
690 990 900
850 1200 1 1 1 0
950 1400 1310

ítlLt.*,;
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Spirá|is fűtőpatron WRP / Q / 3'0 x 3'0

spirá|is fűtőpatron négtzet
keresímetszette| 3,0 x 3,0mm

slandard kiszere|és

Hosszüság' íÜtÖ hosszúság és |ejesítrnény - |ásd

Bo|só áínéÍÖ és a csavarodás hosszúsága - |ásd
kép|e| + tech nikái adatok figye|em be vé|ele

Min. haj|fuiátméró:

f(ltel]en zóna:4 mm

Max. hómérsék|et a pa|áston:750.c

Tápfészü|tség: 230 V' max' 250 V

Fűtat|en zóna kanyárodás.:
axiá|is' sugádlányú vagylangenciá|is

Fiitot|en zóna (a ):
65 rnm + csal|akozófej25 mm

vézétéke||átás átv€zetése:
1000 rnm, teflon szigele]és' védő vezo|ék'
és Úvegszá|as szigete|és ( e|]éná||a hőnek
260tjs )

vá|asztható:

Be|só hóe]em Fe cuNi J típls ( s|andaíd ).
Fe c] ' ]NiLt ipus '  Nicr  N]K típL]s
( nem pot€ncioná|is vagy potencioniá|is )
VezetékvédEIem: huza]os beszÖvés'

Íém o|emcsó

Védő és reflexcső ( hÍjve|y )
Összghúzható szaIag

F(ltel|en zóna Íöviditése (min' 25 mín )
l'4ás átvezelés techn]kai adatok Íigye|embe
Véte|éve (szüksegss kérdés )

A hosszúság kiszámitásának kép|ete mm-ben
széthúzolt á||apotban

( be|ső menetnek az átméÍője + 3 ) x n x menetek
száma

= fűtőhosszúság széthÚzott á||apolban

RalÍári patronok ( széthúzott ) hóe|em né|kü|
vagy hőeIemmeI

e

É

Te|jesilrnény (W ) Teljes hosszúság. FÜió hosszúság"

215 390 300
325 540 450
470 740 650
6'10 940 850
630 1140 1050
950 1400 1310



lÍo$et
Spirá|is fűtőpatron WRP o 3'3

spirá|is fűtópatron gömb
keresámetszetteI o 3,3 mm

slandard kiszero|és

Hosszúság' fÍjtó hosszúság és le|jesíhény -
lásd á táb|ázatot

Be|só álrnérő és a csavaÍodás hosszúsága-
|ásd kép|et + lechnikai adaiok figye|embe

Min. háJ|áslátméró:
fÚtó zóna: 4 mm
ÍŰlet|en zóna: 4 mm

Max' hómérsék|et a paláston:750l

Tápfuszü |tség: 230 V' max' 250 V

Fútet|en zóna kanyarodása:
axiá|is' sugáÍÍÉnyú vagy tansgnciá|is

Fi l tet|enzóna(a):
65 mm + csat|akozóíej25 mm

vezotókg||átás átv€zetésé:
1000 mm' tefron szigele|és' vedóvezeték'
és üvegszá|as szigete|és ( e||ená|| a hónek
260t-is )

Vá|asáható:

Be|sö hÖe|em Fe cuNiJ tipus { standard ),
Fe cuNiL típus' Nicr NiK t ipus
( nom potencioná|is vagy potencioniá|is )
Vezetékvéde|em: huza|os beszÖvés,

fém eIemcső
Védö és rcíexcsó ( hüve|y )

FÍjt€t|on zóna ÍövidÍtése ( min' 25mm )
Más átveze|és technikai adatok figye|embe
véte|éve| (sztjkséges kéídés )

A hoss2úság kiszámilásának kép|ete mm-ben széthúzott
álIapotban

( be|ső menelnek az álmérÓe + 3,3 ) x Í x menetek
száma

= fŰtöhosszÜság széthÚzott á||apotban

Raktári patronok ( széthúzott } hóelem né|kü|
vagy hóeIemmeI

To|jgsí|mény (W ) Te|jes hosszúság' FŰ|ó hosszúság'

180 390 300
270 540 450
390 740 650
500 940 850
630 1140 1050
950 1400 13  t 0
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Spirá|is fűtőpatron WRP o 4'0

spirá|is fűtőpatron gömb
keresámetszette| a 4,0 mm

standard kiszere|és

Hosszúság' fÚtó hosszÚság és te]jesltirény

Bs|só átrnéÍó és a csavarodás hosszÚsága -
|ásd képlet + technikai adatok figye|em be

Min' haj lás iátméró:
fÜtÖ zóna: 5 mm
fÜtei en zóna:5 mm

Max' hómérsék|et a pa|áston:750E

Tá pfeszü|tség: 230 V' max' 250 V

Fűtet|en zóna kanyáíodás.:
axiá|is' sugárilányú Vagy |angenciá|is

Fűtet|en zóna ( Lub ):
65 mm + csatlakozóféj25 mm

vezetéke||á!ás átv€zetése:
1000 mm, teÍlon szige|elés, védóvezeték,
és Üvegszá|as szigete|és (el|ená||a hőnek
260tjg )

vá|asztható:

Be|ső hóe]ern Fe cuNi J típus ( slandad )'
Fe cUNiLtípus' Nicr N] K típL]s
( nem potencioná|is vagy po|encioniá|is )
Vezetékvóde|em: huza os besztvés,

íém e|emcsó
Védó és rcíexcst (hÜve y )

FŰteten zóna Ídvidltése ( ín]n' 25mm )
[4ás áweze|és techn kai adatok Íigyé|émbe
véte|éveL (szÜkséges kérdés )

A hosszúság kiszámitásának kép|ete mm.ben széthúzotl
á||apotban

(be|ső menetnek az átméróje + 4'0 ) x fi x menelek
száma

= f Ütőhosszúság széthúzott á||apotban

€
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Spirá|is fűtópatron WRP / Maxi / 4'6 x 8'6
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spirá|is fűtópatron Iapos
keresÍmetszette| 4'6 x 8,6 mm

standard kIszere|és

Hosszúság' flltó hosszÚság és te|jesíbnény -
|ásd a táb|ázatot

B€|só átínéló és a csávarcdás hosszúsága -
|ásd kóp|6l + tochnikai adatok fgye|embe vó|9|9

Mln. haj|fu|álÍnóó:
Í]ló zóna| 10 mm
fi]le|len zóna| 10 mm

Max' hóméBók|ol a pa|áslon:7501]

TápÍ63.0lt3áo| 230 V' max' 440V

F0t6tlon zóna kanyarodása:
axiá|is, su9álilányÚ vagy tanggnciá|is

FÚt6l|6n zóna (3 )| 65 mm

v62otóko||átá! átvozétés€:
1000 mm' tenon szigété|és' védóvezelék'
és üvegsá|as szigeté|és (e||éná||a hönek
260t-is )

vá|aszlható:

Bg|só hóe|em Fe cUNiJ típus( standaÍd ),
Fe cuNiL l|pus' NicÍ NiK lípus
( n6m potoncloná|is vagy poténcioniá|is )
vgz9lékvéd€l6m: huza|os besztvés'

fém o|em csó
Védó és r6n6xcsó ( hüve|y )
TsszohÚzható sza|ag
Fütet|en zóna rtvidí!és€ ( min' 45mrn )
Más á|v9z9|és t€chnikai adatok figye|embe
véte|éve| (szÜk6ég€s kórdés )

A hosszúság k|számitásának kép|ete mm.ben
száthúzo|t á||apotban

( belsó menelnek az átrnériie + 4'6 ) x n x menetek
száma

= íútöhosszúság széthúzott á||apotban

RaKár| patronok ( széthúzott ) hőe|em nó|ko|
vagy hőeIemmeI

T€|j6sltmény (W ) Te|jes hosszúság' FÚtó hosszúság'
300 3 1 5 250
450 415 350
550 515 450
800 ?15 650
1000 915 850

E
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Tekercse|ési Iehetőség

Hengeres lekercse|és

Tekercse|ési vázlat a
spirá|is fűtőpatronokhoz

standaÍd hengoiÍgkercselés szétÍakott
te|jesítménnysI Hotset

vá|asztható:
EgyenIetes sÜÍÜségÜ tekercse]és

EgyenIetes meneteme]kedés
(max, 50 mm' lg )|ekercs €ésg
TekeÍcse|és a megadott te|jesÍtménnyeI

lrot14 -

És egyéb a|tematív geomelÍikus
tekercselési |ehetőségek Igjjobb

Kónikus ( kúpos )
tekercse|és

Tányértekercse|és

Tangenciá|is e|ágazás

Meandr ( tekervényes )
forma tékercse|és

Axiá|á|is e|ágazás

Maximá|is fe|ü|eti megterhe|és keresztmetszet

6 Wcm2 7,5 Wcm, í0 Wcm, 12,5wtcÍn2
gombo y- |apos rgfexjós csove| .ols|ol"

Radiá|is e|ágazás

vagy átvezetés szerint

lo Wcm, í5 Wcm,
hots|ight@ sá€aÍézben

,r-.. L
/  i \  m ? v -

T ' - r ' f  |  |  L r  L\ i . /  1 . . . . . . . . |  I  r . T
v-r- 77/Tz :ry772
Kü|ÖmbÖzőíe]ü e|irneg|eÍhe|és a spiíá|is íűlőpatronok igazodnak a üzem] hőrnérsek|et vagy a hóe|véte| szeíint

wRP.7o3.o2 1t

@

Ö
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A
i
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Spirá|is fűtőpatron WRP / Mini l F l 1'3 x2'3
mandzsettáva| és axiá|is csavarmenettel

ffi
spirá|is fútőpairon |apos
keresztmetszeite| í,3 x 2'3 mm
mandzsettáva| és axiá|is
csavarmeneitel

standard kiszere|és

AtrnéÉ, mandzs€tta hossza' te|igsÍhény és
táp|á|ás. |ásd a táb|azatot

TápÍa3tü|t.óg: 230 V' Vagy 240V' max.250 V

Ném Íolóil zóna: 130/180 mm

szepaÍatÍv csat|akoás csaüakozóf€jjg|

v€zetóke||átá3 átv€zétésé:
1830 mm, lenonos izo|áció

vá|asáható

Más átv6z6|és a t€chnikaiada|ok Íi9y6|€mbe

( kérdés )

RaKári méretek

sÍandard k|szere|és

Fecskendezó (mm)Fecskendezö (. )
30.5mm

19.05 314" 149'
19,05 314' 268'

' te|jesítnény ( W ) 240v

F€csk6nd€zó (Ínm)
r " ) 30.5 mm

22,20 7B' '125'

22,20 7B' 250'
' lé|iesitnény (W ) 230V



Spirá|is fűtőpatron WRP / Mini lF I1'3x2'3
mandzsettávaI tangenciális csavarmenetteI

ltotl4 -

Raktári méretek

spirá|is fűtőpatron |apos
keresztmetszettel 1,3 x 2,3 mm
madzsettávaI tangenciá|is
csavarmenettel

standard kiszeÍe|és
Atmérő' mandzsetta hossza, tejesítrnény és
táp|á|ás. |ásd a táb azatol

TáPfeszü|tség:230 V

Ngm fűtött zóna: 130/180 mm

szepaÍaiív csat|akozás csat|akozófojjeI
vezétékellátás átvez€tésé:
1830 mm' leflonos izo|áció

[4egfe|e ő adatok kinyom|awa

Vá|asáható

Í\'4ás áfueze|és a techn]ka adatok íigye|embe
Véte éve| ( szÜkséges kéÍdés )

( " ) hossza 25,4 hossza 30,5

19,05 3t4' 125' 125
19,05 3t4' 250 250
22,20 7!B' 125
22,20 7t8" 250

te|jesí|ínény ( W )230V



lÍobÉ -

sárgarézben eIhelyezett kü|ső acé|pa|ásttaI

/
I

/i

spirá|is fÚtópatron WRP Mini
sárgaÍézben e|he|yezett kÍi|só
pa|ástta| n€mes acé|bó|

standard k|szgre|és
Be|só álínéró' minimá|is és ma'.jmá|is hosszúság,
íalnak az eÍgje - lásd a |abláato|

inimá||s haj||tá!| álrnéró:
túleüen zóna:3 mm

Maximá|i5 hómóÉék|et a be|só sárg.ráz
pa|á3ton : 650E

Tápfészü|Eég| 230 V' max.250 V

Fűtet|en zóna kanyerodása:
axiá|is' sugáÍiíányú vagy tangenciá|is

Fűtet|enzóna(e):
65 mm + csat|akozóÍsj25 mm

vezeték3||álál átv.zét&e:
1000 mm, t€flonG |zo|áoó' védóv6z6|ék'
és ov€szá|as szig€te|és ( e|lená||a hóngk
26ouig )

vá|asáható

MegerősÍtet| fa|fÚtet|Bn zónahaj|ás és töÉs e||en
szépárá|t palásl . hós|sm
Vezetékvédelgm: huza|os beszövés'

Íám elemcső
osszehúáató sza|ag
FÍltet|en zóna Évjdltése { min. 25 mm )
Más mego|dások- WRP / M

Más átvezetés a t€chnikai adalok fgy€| €mbe
vót€|éve| ( sztjkség6s kérdes )

standard kiszore|és

Spirá|is fútőpatron WRP / Mini / M

E

E

Bs|só átméró a| € rc jB(mm)

1 5 60
15-20 15 a0

20 20 80 2,5



Spirá|is fűtőpatron WRP / M
sárgarézben eIhe|yezett kü|ső acé|pa|ásttal

L.7T \\
|  \ \ :  /
I v

ta
l:l

-E
;

spirá|i5 fűtópatron WRP
sárgarézben eIheIyezett k.iIső
pa|ástta| nemes acé|bó|

standard kiszer€|ás

Fa| € rsje4'5.5'5 ig '  mm spim|is fütópatíon

Be|só álÍnéÍ6' minimá|is és maximá|is hosszÚság'
íalnak az eíeje - |ásd a táb|áza|ot

MInimá|is hajIítás| átméró:
ÍÚ|o||en zina:3 mm

Max|má|is hómó.sók|et á bé|s6 sárgaróz
pa|áston : 650t

Tápfészültség: 230 V' max.250 V

Fútet|én zóná kanyárodá6a:
axiá|is' vagysL]gáÍkányú

Fűtét|enzóna(a):
65 mm + csat|akozóíej25 mm

Vez€tékellátás áwozetése:
1000 mm' leffonos izo|áció' védővezgták'
és ÜVegszá]as szigete|és ( e||ená|| a hónek
2608-ig )

vá|asáható

Megerósít€tl fa| í(lte||en zinahaj|ás és tóíés s||en
Bsjsó höe|em Fe cuNi J |ípus ( standard )'
Fs cuNiL t ipL]s '  N icÍ NiKtípus
( n€m poiencioná|is vágy potBncioniá|is )
Fűt€t|en zóna ítvidí|és€ ( min.25 mm )

Más átvezetés a t€chnikai adatok figyg|€mbe
véte|ével{ szükség9s kéÍdés )

1Íot14

standard kiszerelés

Bg|ső átméÍö Falereje(mm)

12 -  15 25 120 4.5-5,5

16 - 18 200 4 , 5 - 5 , 5
19 -21 25 150 4 , 5 - 5 , 5

22-26 25 100 4,5 -  5,5

100
37 -41 90 4,5 - 5,5

40 80 5,0 5,5
43 35 7D 4 , 5 - 5 , 5
46 35 70
53 35 60
58 35 50
59 35 50



Spirá|is fÍitőpatron WRP hűtésseI

splrá||3 fűtópatron wRP integrá|t
hútésseI

standard ki9z€re|és

A spirá|is íÜlópatlon me||etl van a hütés

Hüteni |9h€l fo|yékony anyagga| vagy
gázngm0 anyaggal'

A hot&p|É| bebó átÍnéróis: 2'6 mm

TápÍ.3:0lt3ág: 230 V' max- 250 V

Fot.t|on ón! kanyarodása:
axiá||s' 3u9áÍ1Ényú vagy tangenciá|is

v6z6lék6||át& átv.26t&e:
standard. a mtöpatron Íethaszná|ása szerin|

vá|a3áható

( spié|is fúttpalrcn í€|haszná|ása szeÍint )
b€|só hó€|em F€ cUNiJ típus ( standard )'
Fe cuNiL t|pus, Nicr NiK típus
{ polencioná|is vagy nem potencioná|is)

vezetékvédg|gm: huzá|os bsszövés'
íém é|émcsó

Más áN€z€tós a lochnikai adatokra néze
( szokséges kérdés )

hüJEt' -



A spirá|is fűtőpatronok aIkaImazása

Ref|ex. és védócső Véde|em mechanikus sérü|és €||sn
( hüve|y ) [,4aximá|is kÜ|szini teíre]és

emelese

A mérclek és az áfuezetés az
egyes spim|is Íj|ópatÍon . tlpusok
technikai paramélereibó|
sámazik

Lehetséges a kÜ|só hóméísék|e|
éízéke|ő - pa|ást fe|tekerése

összehúzható szalao É1ékes mego|dás a hÖjobb- áfuéte|éhez

Maximá ]s kü|színi teíhe|és
eme|ese

Véde|em m€chanikus séíij|és e||en

összehúzható csap csak a WRP/['{axi

Az uto|só mgnet be van bizosítva
télbe|i összohúzha|ó csappa| a
mozgás e||en'

ltotIEE



A spirá|is fűtőpatronok aIkaImazása

IloEÉ

'*w.;

Rögzitőgyűrű beIsó
menet te l  (WRP/M)

GyűrúveI kü|ső
menett € l  (WRP/M )

Többrészes hüve|y

WRP / [4 hozáerősítése a

A ítgzítögyÍ]ún eIhe|yozett
bevágás á|tá|van |ebonyo|ítva a
befogás

lúaximális kü|színi terhe|és

A hő egyen|etes e|osztasa ésjobb

VédeIem mechanikus séÍü|és e||en

BeIsó pa|ást höe|em ítgzílésére
ás VédéséÍe WRP / lvl

A pa|ást hte|emel ki ]ehe1 cseÍé|ni'

Máximá|is kü|színi terhe|és

A hő ggyen|e|es e|osáása ésjobb

Véde]em mechan]kUs séíj|és e||en

sp]É|is fŰlőpatron be|ső és kü|só
hilvellye

osszghÜzhalo

l'laximá|is kü színi lerlre]és

A hó egyen|etes e|osz|ása ésjobb

VédeIem mochanikus séÍü|ós e||en
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hotslot@

hotslot@

Téchnikaiadatok

|\,{int Íjló|gstet haszná|ja a WRP / Mini spiÉ|is
Íűtőpatront nikke| vagy ace| pa|ástta|

Tetszó|eges specif káció a fűtótes| e|helyezésekol
a hordozianyagba' lelszó|eges te|jesítmóny-
fe|osÍássaI

Tetszó|eges vá|asáás' nyí|ások és a
hordozóanyag behaj|ása

A száuités |ehetséges pa|ást hrelemme|

Hordozóanyag: sárgaréz vagy rozsdamentes acé|

Min. Íal eróssége: 2'o{.0l mm

Min. hajlás átméróle:
3 mm _ be|só átméÍó, kijÖvet az a|ka|mazottfÍ]tó
€|em1ó|

standaÍd bé|5ő átméró: 7s,6. 75{.05 mm
(más - szükségos kérdes )

standard hosszúság:25- 100 mm
(más _ szükséges kéÍdés )

Max. kü|sz|n| terhe|óE: 12'5Wcm,

FÍltóe|om max' hőmérsék|été: 650t

TáPfBzü|tség: 23o V' max.250 V

Min. fiItot|gn zóna hosszúsága:25 mm

Egyéb átvezotós és termékvaíiánsok ( u$/anúgy
más spirá|is fijtópatíon ) a tBchnikaiadatok
figy€|smbg véte|éve| (szükseges kérdés )

A Horse! tteízpawnen und zubehör GnbH cégtt| s/ámazó
l'otsíor iŰ|ótgst a spiÍá|is tÜtöpakon aIapg|vébö| száÍmazik'
amelyegy |els/ö|eges Ío|yamat esetébe! egy horonÉan van
e|helyezve' sokíél(lsége miatt a horslof .ol lobbÍé|e
fijtófuladatnál |ehet a|ka|mazni' mint pé|dáu|a laDos f{ltés
egészen kis szeÍsámok esetében' aho| meg|ehetósen szűk ho|y

Tetsző|egss hoÍony. fo|yamatokná| e|éÍhotó a |g|jositmény.
fe|osáás' 9z |ehetövé tesziaz e|őnyös tsmpera|ást és a speciá|is
a|ka|mazást' A kivágások, nyi|ások vagy a hajlások ávezettettik
szÜkség szeÍinti te|jesitmény. febsnáisa|'

A hots,oP hoÍdozóanyag és Íorma szabadon fe|haszná|haló
fgye|embe véve a hó tu|ajdonságait. Ajó hóvszetÓ képesség és
a ÍoÍmá|halTság szempontjábo|a réz a |egkívá|óbb anyag.A
hordozóanyag minimá|is eÍeje 2,0 mm- A vezelékek
e|he|yezkedése szntén tgbző|eges' E2ze| a szabad
konstrukcióva|' sz€íke/etle| és aIak'thatoságga| új Iehetóségek
nvi|nak a áols,of e|emek a|ka|mazásában.
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hotslight@

hotslight@

Tochnikaiadatok

Mint fütöt €st €t haszná|ja awRP/ MinispiÉlis
fftópallont nikke| vagy acs| pa|ástta|

Tetsző|eges sp€cif káció a ftitótsst €|h€|ygzésekoÍ
a hordozóanyagba' tetszó|eges te|jesítmény.
Íe|osáással

Tetszó|€ggs vá|asztas, ny||ások és a
hordozóanyag bghaj|ása

A sá||íÉs Ishetséges pa|ást höeIemme|.

Hordozóanyag: sárgaréz vagy rozsdamentes acé|

M|n. Ía| er&sége: 1,o92mm

M|n. haj|á3 átÍnéos:
3 mm -be|ső álméró' kimenet az a||á|mazott
fitőlosltó|

standaÍd be|só átméÍó: ss'u' 25l''o' mm
( más _ szükséges ké.dés )

standard hosszúság:25 _ 50 mm
( más - szÜkséges kéÍdés )

Max' külszíni iernelgs: 12,5Wcm,

Fűtótést max. hómérsék|ete: 650t

TápÍ63zü|t3ág: 230 v' max.250 V

M|n. fllietlen zóna hGszúsága:25 mm

Más áivezelés és teÍmékvafiánsok a technikai
adalok figye|embo vótglóve| { szÜkséggs kérdés)

A Hotsetleizpatronén und zubehör GmbH cógtó| származó
fiotsl,ghÍ" fÍj|ó|eí a WRP/Mikro spirá|is fÜtópatron e|vábó|
sáÍmazik' Ez éppúgyegy hoíonyban van €|h€|y€zv€' minta
Hots|ot fütótgslgk eseiében.

A 'o.s,']ghP kü|ön|ges innováciot kiná| a hordozóanFg
minimá|is 1 mm oÍ€jéve|és trtótestével. Eze| az e|We| nagyon
cé|iÉnyosan |ehet megva|ósi|ani speciá|is fűtőfo|yamatokat kis
méÍ€t€k meghagyásáva|.

Maximális kü|színi terhe|ésse| 12'5 Wcm,.s vá|asahaó
csBt|akoási Íeszü|tégge| a hots''lhPbiÍonságos és 1éÍbe|i
megtakadtást kjná|.
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WRP / Mikro és WRP / Mini vezetéke||átás átvezetése

Ml|Í NG

MIIII ND

MINI NT

Tipus Mikro/Mini

szopará|t ( e|kü|önitett )
csat|akozóbjek
Az egyes csa|akozó hosszÚságok
rnax. 25mm
Ni.huza|' tenonszigete|és

Típus Mini N

Közös csat|akozófej'

Ni.huza|' ieílonszigete|és

Típus Mini NG

KözöE csatlakozófej'

Ni.huza|' |sílonszigete|és

Tipus Mini ND

Közös csatlakozóÍej'
Ni.huza|' |eílonszigete|és

Tipus Mini NT

Közös csatlakozófej.

Nihuza|' |oí]onszigete|és
téRonszigetelé5

' csat|akozófej hosszúsága 25 rnm (standáld )Vagy 20 mm' a fejátméÍóje max' 10 mm'

maximá|is feszü|tségi lerhe]és:20c - 29'7 A me||ett
250C - 5,6 A mel etl



WRP / Mikro és WRP / Mini vezetéktáp|á|ás átvezetése

.csat lakozóÍojhosszúsága{b)25mm(siandaíd)vagy20mm'afejátméÍőjemax. ' l0mm'átméró(oD)7

maximá|js feszÜ|tsógi |eÍhe|és: 20t - 29'7 A me||ett
250P - 5,6 A melietl

lÍotsÉ{

N

@ -_tl-lflilE t EflM€E

@ -_tl |flíE f*GdflMfu=

Típus N

Nihuza|, tefl onszigete|és
Védóveze|ék

Típus NG

Nihuza|' teíonszigete|és'
Uveg3zá|as cső (standa.d)

Védóvezeték

Típus NM

Közös Lsat|akozófej.
Ni.huza|' teÍlonszigete|és,
Íém e|emtóm|ő

Típus ND
Ni.huza|' tefl onszigete|és'
drót b€szövés

Típus NT

Közös csat|akozófejt

Ni-huza|' tefl onszigotB|és'
te|lonszigete|és

Konnektor átkapcso|ás

3 - PóIuEú

Konnektor átkapcso|ás

5-pó|üsú
hóe|em átkapcso|ás

NG

N M

ND

NT
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Spirá|is fÍitőpatron - technikai adatok
(standard - ttbbikiváság szennt)

WRP / Mikro

| vRP /M|kÍo /F / í ' 0 x í ' 6

hátra íoldl|oli vezetékke| a pa|áston
k€í€sáü| 24V Íeszü|tség me||ett

sziqetelóanyao maqasan oss7envomotl Mqo
FÜ|ó díTt Nicí8020

A palást maímá|i6 hómáísáklsts max.7500 c
MagasÍeszÜ||ség0 szi|áldság
hid€q á||áootban

800 v-ac

szigete|ési szi|áídság
hideg á||6potban

> 5 MO 500 V-DC mellstt

hidea ál|aoo|ben
< 0,5 mA 253 V-AC mellett

Max. eqvsáq6s hosszÜsáq 3000mm
FLj|e|lgn zóna min. hosszÚsáoa 25mm
Eqyeneshosszúsáoto|€íánciáiá t:sok
Be|sö átméíó to|€íanciája reflexcső né|kü|:

o 12mm -0,0510,20-ig
o 30mm -0,10f0,30jg

-..-.--'..- -.-'.-..- Í€flgxcsóve|: +0'0!{.s,l9 . .
TeljesÍtmény to|eranciája i 10% ( kivánság szoíntkis6bb )L;deg á||apolban

Ma)(' kÜ|szlni telhe|és a paláston
üzemi hómérsék|gt ás hőmóEák|oti

max.250V

pa|ron Íű!ön pa|ás|ján

Minimá|is hai|ási á|méó 3mm
csat|akozóféi öná||ó vaqv közös csadákozóf€iek

WRP / Mini
wRP/M|n | . í ' 8
WRP / MlnlF/ 1,3 r 2,3

hátÍa íordílott v€z€tékke| a pa|áston
ksÍssz|Ü| kis érinthető feszil|tség 24V
mell6tl

krómozott acé| vaqv nikkg|
sziqe|e|óanvao maoasan összenvomo|l Mqo
Fűtó dút Nior 8020
A pa|ást maximá|is hóméBéklste max- 7500 c

Magasf BszÜ|tságÜ szi|áídsá9
hidea á||aootban

800 v-Ac

szigete|ési szi|árdság
hideq á||apotban

> 5 MO,500 V-DC

hideo á]|aDo|ban
< 0,5 mA,253 V-AC'

lvlax' egyséqes hosszúság 30o0mm

Eqvenes hosszÚsáq |o|€ranciáia t syo
Be|só á|Ínéró to|eranciája Íeflexcsó né|kü|:

s 12mm il,4,05ru,20
s 30mm ig, {,10rc,30
reÍlexcsóve|: +0'05/+0'15

Te|iesítmény to|eíanciája

Max' kÚ|szlni |erhs|és a pa|áslon
ijz€mi hóméÉák|6t ás hóméÉékIeti

110% (kivánság szeÍint kisebb)

max.250V

patron f ütött pa|ástján
-|99Y1qíÉ-s--*g|r.n!
|\'4inimá|is ha||ás| á|méÍó

csak a 24 V.ná| nagyobb há|ózati ÍeszÚ||ségu á|vezetés€knó| érvényes'

3mm

23



lÍotlÉ !-
Spirá|is fÍitőpatron - technikai adatok
(standard - |tbbi kivánság szeÍint)

WRP
WRP / F/ 1,8 x 3,2
WRP lF 12,2r4,2
WRP / Q/ 3,0t 3,0
WRP.3,3

kÍómozotl acé| vaov nikk€|

Fütó drot NiCr8020
A pa|ás| maimá|is hóméísék|ete max' 750o c
Magasfeszü|tsegÜ s'|áídság 800 v-Ac

szig€ts|asi szi|áÍdság
hidgo á||apotban

:5 Mo, s00 v-Dc

hideo ál|aootban
< 0,5 mA,253 V-Ac'

Max' eovséoes hosszÚsáo 3000mm
FÚ|e||sn zóna min' hosszúsáoa F i  1,8 x 3,2:25 mm ( lej25 mm )

Fi 2,2 x a,2:25 mm ( lei 25 mm )
Q /3 x3  25mm{ rq25mm)
o 3.3 25 mm

Egyenes hosszÜsá9 |o|6Énciá]a F/ 1'8 x3'2| fútóhossz'  r 1 %
fÜt€t|en zóna min. i 5 %

F | 2'2 X4'z:íúÍöhossz.r 1 %
fÜtetlen zóna min. l5 %

o /3'0 x3'0: Íjtóhossz. r 1 %
íÚleienzónamin't5%
í'iióhossz' r 2'5 o/o
íúteten zóna min' l5%

o 3,3

s 12mm is, {,05/{,20
o 30mm ig, {,10/-0,30
o 50mm i9, {,20rc,40
> 9 50mm - szükségss káídés
reílex csóv€|: +0'0í+0.1 5

Bs|sd á|mérÖ |o|eÍanciája

T€|j €sitmény to|eÍanciája r 10% (kivánság szeÍint kis€bb)

m8x . 250V
max' 10 Wcm. ( e|he|y€z€tt )
pa|íon fÚtttt pa|ástján

Minimá|is haj|ási á|máó

Üzgmi hőmóEék|ét és hónéGék|eti

F / 1.8 x 3'2: fútóhossz' 4 mm
fÚleten zTná 4 mm

F /2.2 x4'2:fútóhossz'  4 mm
fÚtet|en zÓna 4 mm

Q /3 x 3| fűtóhossz.4 mm
ftjte|en zóna 4 mm

o 3'3 |i]tóhossz. 4 mm
fütel|en zóna 4 mm

Táp|á|ási vezelékek ílexibiIis huzaI
tenonos izo|áció
hó é||ená||óság 260"c ig.
maximális áram |eÍhelósógI
2ot - 29,7 A
25oC - 5,6 A

Hö€l €m F6 cuNiJ típus (standad ) '
F6 cuNiL t lpus' Nicí NiK t.pus

potencioná|is' kívánságra



IoLIC{ -
Spirá|is fűtőpatron - technikai adatok
(standard - többikivánság szednt)

WRP

szigete|őanyag maqasan összenvomott Mqo
FÜtö drTt NicÍ 8020
Pa|ást maximá|is hóméísék|elé max.750'C
N4agasfeszü||sógÚ szi|áídság 800 v-Ac

szigete|ési szi|áÍdság
hideg á||apotban

> 5 t\,4í], 500 v-Dc

hideg á||apotban
s 0,5 m4,253 V-AC'

'!ax' eo]4séges hosszúság 3000mm
FÜtet|on zóna min' hosszÜsága 25mm( re j 25mm)
Egyenes hosszúság to|eranciája ÍÚtó hossza t 2'5 %

ÍÚtet|en zóna min. t 5 o/d
BéLsó át.l'rérő toIeranciája

o 12mm i9, {,05/-0,20
o 30rnm i9, -0,10rc,30
o 50mm ig, -0,20rc,40
>o50mm-

reÍlexcsőve|| +0'05/+0.1 5
Te|jesltmény toIeÍanciája t 10% (kivánság szeíint kisebb)

Uzemi Íeszü|tséo max' 250 V
Max' kü|színi teíhe|és á pa|áston nax' 10 W/cm
Üzem i hóméEék|et és hőméÍsék|eti íeilexcsőve| vagy osszehúzható
fo-9reE!4$4e!!L- sza|ágga|

f!{inimális haj|ási átméíó
Táp|álási vezetékek
Hóe|em Fe cUNiJ |ípus (standaíd ) '

Fe cuNi L t ipus' Nic l  NiK típus

potoncionájis kívánsáoÍa



ltotlEt -
Spirá|is fűtőpatron - technikai adatok
{standaÍd - tóbbi kivánság szeíint)

WRP / Maxi
WRP/Maxi/4,6x8,6 A patÍon pa|ástjá kromo.zgLacé|

sliqete|óant€g maq*an qsgze,ryo.oti l,ti1b_-_ -
Fű-!ó-!.o| - Nicl8020
Palást maximáIis hómércék|ele max -750. c
MagasfeszÜJtségŰ szi|áÍdság
hideg á|]apo|ban

800v-Ac

szige|e|ési sziládság
hideg á||apotban

> 5 t\,4() 500 v-Dc

hideg á]|apotban
< 0,5 mA 253 V-AC

l'/ax' egyseggs hosszúsáq 3000mm
Fütel|en zóna min. hosszúsága 45 mm
Egy€nes hosszúság to|eÍanciája

qtmb rész l 5 %
BeIsÖ átméló toIeranciája Íeaexesö né|kü|:

6 30mm ig, 4,10rc,30
s 50mm ig, -0,20rc,40
>o50mm-

Íefl excsóve|: +0'05/+0.15
Te|jesítmény to|eÍanciája i 10 % (kivánság szelinl kisebb)
hideo á||aootban
Uzemif€szü||séo max' 440 V
Max' kü|színi telhe|és a pa|áston max' 10 W/cm
üzem i hómé|sék|el és hőmórsékletí

-Minimá]is hai|ási á|méÍ9- 10 mm

Hóe|em Fe cuNiJ iípus ( standaÍd )'
Fe cuNiL típus' Nicr NiK t lpus
nem potencioná|is
Dotencioná|is- k'vánsáoía



lÍotlE[ *-
Spirá|is fűtópatron - technikai adatok
(slandad - többi kivánság sze nt)

WRP/Min i /F/í '3x2 '3

mint a WRP /Mini '  kívÜ|
Be|só átmérő lo|e|anciá]a tssze*aPcso|ás a em|ítetl átméróre
t'lax. kiltszlnltortetes a patasron iiai
Üzemi hömélsék|et és hóméÍsék|eti spilá|is fÚtőpatÍon pá|ástián

WRP/M
WRP / Mini/ M
WRP/M
Mint WRP / [,lini' kívü|

Hómérsék|et a be|só sárgaÍóz
pa|áston

max.650o C

Te|jesítmény toIeÍanciája i 10 % ( kisebb. szükségos kérdés )

be]só Íelszínén

!q9g'élbp!!!!n .-. -
Te|jesítmény max' 15 Wcm";á l.dira|is fÚtópaaon

Be|só át,nérő !o|eÍanciája adot| fg|adat spédfikus haszná|a|a

Ktllsó átnéó to|erenciáia + 0'25 mÍn

WRP híitésseI
Tech.:aa'adalok Bsi|'esáettspiíá|ishltópatronszerint
Be|só áhérőie a hŰ|ött soiÉ|nak 2.6 mm

hotslot-

hotslight"
Technikai adatok

Biáonsági fi gyeImeztetés

Potenciá| né|kü|i fŰtótest me||ett
(patÍon pa|ástjátó| izo|á|t) szükséges
a szabá|yozó o|da|án a fÜtötest
fó|de|ése.

FÚtet|en zTnában kb' 5 mm a
csat|akozófej a|att n€m |ehet haj|ás.

sz0kséges fi gy€|ni a minimá|is
haj|ási átméróÍe'

EgyszeÍ mál haj|ítoü Íészokgt nem
szabad visszáhaj|Ítani.

A csat|akozófejeket nem szabad

A Íútöpatrcnná| visszavezetésse| a
patron pa|ástján keresá0|
szÜkséges figyejni a szeEzám
hőfokára is, szükségos
bebiáosítani a hibát|an átvite|t vagy
a megfo|gló gépet megigazítáni
hegesztéssg|'


