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Złączka redukcyjna zaciskowa wew./zew. 54-35

Numer artykułu SKU:
PRED54/35CU
Numer artykułu producenta:
-----

Produkt dostępny. Czas
dostawy: Wysyłka w
24-48h.

OPIS PRODUKTU
Materialy:
Korpus: Miedz / stop miedzi, typ stal szlachetna: 1.4404, uszczelki: FKM (czerwony)
Zakres temperatury*:
-20°C do maks. +200°C (zaleznie od medium), krótkookresowo do +280°C
Cisnienie robocze:
Typ miedz / stop miedzi 16 bar, typ stal szlachetna: 40 bar (Ø 15 - 22), 25 bar (Ø 28 - 35), 16 bar (Ø 42 - 54), maks. cisnienie robocze przy gazach technicznych (np. sprezone
powietrze, argon, azot, dwutlenek wegla): 16 bar
Obszary zastosowan:
Sprezone powietrze, woda chlodzaca, woda uzytkowa, instalacje na olej opalowy, termiczne instalacje solarne z glikolem lub mieszanina wody i glikolu jako czynnikiem
roboczym
Zalety:
przez zastosowanie uszczelki FKM mozna zastosowac takze do powietrza zaolejonego i mieszaniny wody i glikolu, mozna wprasowywac przy uzyciu profili szczek zaciskanych
M, V i SA (kontur M, V lub SA), zastosowanie wraz z dostepnymi w handlu rurami miedzianymi EN 1057 (miedz / stop miedzi), do zastosowania wraz z nasza rura ze stali
szlachetnej 1.4404 - wyprodukowane zgodnie z DIN EN 10312 (typ stal szlachetna)
Uwaga:
Zlaczki zaciskane ze stali weglowej ze wzgledu na zagrozenie korozja nie nadaja sie na przewody sprezonego powietrza. Z tego wzgledu nie posiadamy ich w ofercie.
*ze wzgledu na cala game mozliwosci zastosowania, ponizej wypis maksymalnych wartosci temperatury: sprezone powietrze, olej opalowy, woda (bez dodatków): -20°C do
maks. +120°C mieszanina wody i glikolu, glikol: -20°C do maks. +200°C (krótkookresowo do maks. +280°C)
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