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Charakteristika našich výrobků je informativní. Právo na změnu vyhrazeno.

Materiál :         Silikon                 Kapton               Polyester                 Tvar :                         kulatý                  obdélníkový             čtvercový

Průměr / Délka (mm) :  ............................ Výška (mm) : ....................  Výkon (W) : ............... Napětí (V) : ................ mono

Připojení* : Pokud požadujete, upřesněte Vaše požadavky

Vývod pod patkou             Vývod pod zvýšenou patkou
Délka vodiče nebo kabelu, násobek 500mm :  .......................................................... 

Upnutí :          Bez upnutí           Samolepící vrstva             Závěs s pružinou           Zesílené šněrování            Velcro

Pokud nebude způsob upnutí upřesněn, bude dodáno pouze samotné těleso.

Doplňky * : n°   ......................................................................................................................................................................................................................
Připevnění : Alu páska
Způsob regulace :                             Pojistka pro koncovou teplotu. Hodnota pro vypnutí  (°C) : .............

Sonda pro regulaci :                 Termočlánek J           Termočlánek K                 PT100
Délka vodičů sondy (mm) : ............................................

Výseky: Výroba na základě posouzení. Nutné zaslat výkres.
- Otvory: průměr (mm): ................... - Výřez : délka x šířka (mm): .......................................                  - Počet: .........
- Hodnota pro úhel vůči otvoru : 90° 180° Jiný : ...............................
- Umístění na výšku  :                        na střed                    mimo střed (upřesnit na výkrese)

Doplňující informace :  ......................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................................................................................

∗ V případě konkrétních požadovaných rozměrů, nutné upřesnit.

Společnost : .....................................................................................      Tel : .................................................. / Fax : ...................................................

Jméno : ....................................................................................          Oddělení : ............................................................      Date : ..........................................

Značka zařízení pro které bude těleso použito  : ..........................................................................................................................................................

• Specifikujte prostředí pro použití : ................................................ • Provozní teplota : ..............................................................................
..................................................................................................................... • Typ regulace : .....................................................................................
..................................................................................................................... .................................................................................................................

• Těsnost : ................................................................................................... • Počet kusů : .........................................................................................

•

•

•

•

•

DEFINOVAT TENKOSŤENNÉ SPECIÁLNÍ TĚLESO

Určeno pro aplikace, které vyžadují nízkou teplotu.
Nabízime alternativu, která je založena na jiném typu 
elektroizolace.

•

Topné těleso je gravírováno, a pro jejich výrobu je použita
technologie podobná technologii pro výrobu tištěných 
plochých spojů.

•

- Polyesterová izolace: toto provedení bylo navrženo jako 
ekonomicky výhodné řešení oproti běžně používaným 
druhům elektroizolace.
Teplota max: 120°C

Nabízíme dva typy elektroizolace:
- Kaptonová izolace : vhodná pro aplikace vyžadující mírný
odvod plynů, odolné korodujícím produktům a  použitelné 
pro ohřev ve vakuu.
Teplota max: 200°C

•

Vyrobeno v souladu s EEC, EMC, CE - nízké napětí•

Výroba dle zákaznické specifikace.•


