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Ångrör & Ångrörsystem

Högeffektiva ångrör & ångrörssystem

Bevisliga fördelar för projektörer, installatörer och   framför
allt till slutanvändarna.

Kraftig reducering av kondensat och förluster i ångrör & ångrörssystem
Upp till 80% ökad effektivitet. Tillåter en kortare absorptionssträcka av ångan.
Utmärkt värmebeständighet
Beräknat R-värde = 0,33. Tunn isolering 3.6 mm. Tillgänglig för atmosfärisk ångproduktion eller
för centralångasystem till enkla eller flera ångrör, ångrörsystem.
Högre ångkapacitet per ångrör
Kan användas vid en nominell temperatur upp till +260 ° C vid kontunerlig drift. Minimalt tryckfall
och hinder i kanalen. Beständig mot eventuella metaller, lågor, utnötning, korrsiv luft, fukt och diverse kemikalier.
Certifierad till ASTM E84 (motsvarar UL723)
Droppfria munstycken av polymer till en mycket kostnadseffektivt pris. Patentsökt.

Sparad energi = sparade pengar
Minskad energiåtgång från kondensation av ångan upp till
80%, mindre energi krävs för samma beräknad ångkapacitet
och sparade pengar för driftkostnaden.
EB - tillåten högre kapacitet per ångrör och en kortare och /
eller färre ångrör för samma ångkapacitet .
Minskad värmeförlust av kallare luft i kanalen /aggregatdelen dvs tillförd mängd kall och torr utomhusluft som kan
reducera fuktighetsbelastningen.
Spar pengar på driftkostnaden.
Robust design utan värmeförlust
Värmeisolering med hög effektivitet består av två komponenter:
EB - en glasfiber fläta med en ihålig hylsa som erbjuder optimal termisk
resistens tillsammans med ångröret.
EB - en röd järnoxid av silikon gummi som ytterhölje med exceptionell
hög tålighet mot kemiska ämnen, utnötning, UV och fuktmotstånd, vilket
garanterar robusthet och minimerar eventuella skador vid installation på
plats.
Vi kan erbjuda VVS-branschen en högeffektiv termisk isolering med en
rund hylsa som inte orsakar värmeförlust.
Finns för följande produkter:
SOE - Ångrörssystem (atmosfärisk tryck)

För mer information se tekniskdokumentation, bruksanvisning
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