 QCL  příslušenství

QCL
CHARAKTERISTIKA

TECHNICKÁ DATA

• Kvalitní nylonové pásky QCL
s nerozebiratelným zámkem pro použití
i ve vnějším prostředí
• Samozhášecí, odolné proti olejům
a kyselinám s výjimkou anorganických kyselin
a chloratových rozpouštědel
• Pásky jsou použitelné od průměru potrubí
10 mm do průměru 230 mm
• Pro větší průměry lze spojit více pásek
dohromady
• Montáž pásek je snadná a rychlá

Materiál:
Teplotní odolnost:
Montážní teplota:
Barva:

Nylon 66
-40 °C až +85 °C
-10 °C až +85 °C
Bílá

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

ROZMĚRY
Max.
∅ potrubí
(svazku) [mm]

Šířka x délka
[mm]

QCL540

140

9x540

QCL780

229

9x780

Typ

QCL540
540 – Délka pásku v mm
780 – Délka pásku v mm
QCL – Nylonový pásek

POUŽITÍ
Rychlé spojení ohebného potrubí a armatur.

QCL00T
CHARAKTERISTIKA

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

• Napínací kleště QCL00T zajistí rychlé a pevné
stažení nylonové pásky a odstřižení její
přebytečné části

QCL00T

Práva na změny vyhrazena.
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 QIP  příslušenství

QIP
CHARAKTERISTIKA

TECHNICKÁ DATA

PŘÍKLAD ZNAČENÍ

• Rozměrová řada 110 až 525 mm
• Ocelová páska má obě boční hrany lehce
vyhnuty nahoru, aby při pevném stažení
upevňovaného potrubí nedošlo k prodřeni
ostrou hranou
• Páska je v celé délce vroubkovaná tak, aby
do ni zapadal utahovací šroub
• Páska je vybavena speciální sponou, která
dovoluje pásek nejprve upnout napnutím
rukou, potom zaklapnout sponu a pevně
dotáhnout šroubovákem nebo matkovým
klíčem
• Sponu i pásek lze použít vícekrát

Materiál pásku:	Nerezavějící ocel
AISI 430 CS
Šířka:
9 mm
Tloušťka:
0,6 mm
Materiál spony:
Pozinkovaná ocel, bez Cr6+
Šroub:
Šestihranná hlava s drážkou
Rozměrová řada:	Max. průměr stahovaného
potrubí v mm (110, 135, 165,
215, 270, 325, 380, 525)

QIP135
	Max. průměr stahovaného
potrubí v mm
QIP – Rychloupevňovací
ocelová páska se sponou
QIPBAND
QIPBAND – Ocelová páska
v délce 30 m
QIPCLAMP
QIPCLAMP – 25 ks
koncových spon v balení

POUŽITÍ
Pevné spojení ohebného potrubí s kruhovými armaturami vzduchovodů, tvarovkami a ventilátory.

BALENÍ
a) Páska v délce 30 m navinutá do kotouče, spony
baleny zvlášť po 25 kusech.
b) Zkompletovaná páska i se sponou. Tyto pásky
jsou určeny pro potrubí v průměru od 60 mm
do průměru 660 mm.
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