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Kolano izolowane 90
stopni kwasoodporne
Cena

253,20 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

0157

Opis produktu
Kominy izolowane dwuścienne stosowane są do budowy wolnostojących kominów do odprowadzenia spalin z
urządzeń grzewczych opalanych gazem lub olejem opałowym, pracujących w podciśnieniu . Komin wykonany w tej
technologii jest konstrukcją samodzielną, nie wymagającą stosowania konwencjonalnych materiałów ceramicznych. Kominy
takie są odporne na działanie korozyjne kwaśnego kondensatu, powstającego podczas procesu spalania. Para wodna wykrapla
się na chłodnych wewnętrznych ściankach komina i w postaci kondensatu jest odprowadzana przez miskę u dołu komina.
Płaszcz wewnętrzny kominów dwuściennych wykonany jest z blach chromoniklowych kwasoodpornych w gatunku 1.4404 wg
DIN 17441 o grubości od 0,5 do 0,8 [mm], płaszcz zewnętrzny z blachy kwasoodpornej 1.4301 grubości 0,5 - 0,6 [mm],
izolacja termiczna ma grubość od 35 do 50[mm].

PARAMETRY TECHNICZNE:

Odporność na pożar sadzy: tak
Rodzaje paliw: gaz, olej opałowy
Rodzaj pracy: podciśnienie
Odporność korozyjna: Vm
Max temp pracy: 450°C
Odporność izolacji termicznej: 700°C
Sposób łączenia: kielichowo
Spawane: plazmowo
Zakres średnic: 100/160 - 500/600 mm
Przeznaczenie: urządzenia grzewcze z otwartą komorą spalania
Materiał: wew.: 1.4404; zew.: 1.4301
Grubość blachy: wew.: 0,6 mm; zew.: 0,6 mm
Grubość izolacji: 30-50 mm
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Dopuszczenia / certyfikaty: CE 1450-CPR-0010
Gwarancja: 5 lat

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Średnica rury:: 100/160 , 120/180 (+ 22,14 zł ), 130/200 (+ 55,35 zł ), 140/200 (+ 95,94 zł ), 150/220 (+ 113,16 zł ),
160/220 (+ 120,54 zł ), 180/250 (+ 145,13 zł ), 200/260 (+ 185,73 zł ), 200/300 (+ 210,33 zł ), 220/300 (+ 266,90 zł ),
250/350 (+ 332,10 zł ), 300/400 (+ 413,28 zł ), 350/450 (+ 510,45 zł ), 400/500 (+ 591,63 zł ), 450/550 (+ 697,41 zł ),
500/600 (+ 835,17 zł )
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