FISA TEHNICA COLIERE DE BRANSARE
HYDROSYSTEMS ROMANIA comercializeaza o gama completa de coliere de bransare din polipropilena cu diametrul
nominal cuprins intre 20mm si 200mm care se pot ponta pe teava de polietilena de inalta, joasa sau medie densitate,
fabricate conform ISO13460, EN12201, DIN8074/DIN8075, DIN8072/DIN8073, BS6730, BS6572, ISO4427, CYS106 sau orice
alt standard national sau intrnational. Colierele pot fi de asemenea montate pe teava de PVC fabricata conform
DIN8061/8062 si EN 1452.
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DESCRIERE
CORP
O-RING
INEL DE INTARIRE
SURUB SI PIULITA

MATERIAL
POLIPROPILENA
CAUCIUC ELASTOMER
OTEL INOXIDABIL
OTEL GALVANIZAT

MATERIALE:
CORP: corpul este confectionat din polipropilena copolimer PP-B, neagra, de inalta performanta cu o excelenta
rezistenta la presiune pe o perioada de timp indelungata. Materialul folosit permite utilizarea colierelor atat
ingropate cat si afara sub actiunea razelor ultraviolete fara vre-o protectie speciala.
O-RING: fabricat din cauciuc elastomer NBR70 care rezista la temperaturi ale apei de pana la 90 de grade.
INEL DE INTARIRE: fabricat din otel inoxidabil, permite o infiletare mai stransa si ofera o rezistenta mai mare la
presiune mai ales la diametrele mari.
PARTILE FILETATE: indeplinesc cerintele standardelor internationale BS21 si ISO7
PRESIUNEA DE LUCRU:

16 bar la 20 oC – pentru coliere de la Ø 20 la Ø 63 mm.
10 bar la 20 oC – pentru coliere de la Ø 75 la Ø 110 mm.
6 bar la 20 oC – pentru coliere de la Ø 125 la Ø 200 mm.
TEMPERATURA DE LUCRU:

REZISTENTA CHIMICA:

UTILIZAREA IN CONTACT CU APA POTABILA
Colierele de bransare se pot folosi in contact cu apa potabila. Materialele care intra in componenta indeplinesc cerintele
pentru contactul cu produsele comestibile sau apa potabila, cerinte dovedite prin certificatele KTW si BS6920 obtinute de
catre producator.
GARANTIE/DURATA DE VIATA

Pentru colierele de bransare comercializate de catre SC HYDROSYSTEMS SRL se asigura o garantie de 24 de
luni de la data livrarii în condiţii de depozitare, punere în operă si exploatare conform normelor specifice
aferente. SC Hydrosystems nu raspunde pentru transport cu mijloace improprii, manipulare, depozitare si
instalare defectuoasă. Garanţia produselor se anulează dacă: se deteriorează datorită unor factori mecanici,
chimici, termici, nu se respectă instrucţiunile de manipulare, depozitare si transport; nu se respectă intrucţiunile
de montaj si întretinere; nu se respectă termenul de plată.

